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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EDITAL

DECRETO Nº 7.584

“Delega poderes ao Secretário Municipal de Saúde Pú-
blica - SESAP”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício das atribuições de seu cargo, em conformidade 
com as Leis em vigor, em especial com o disposto nos 
artigos 26, inciso I, e 93, Parágrafo único, da Consti-
tuição do Municí¬pio de Barbacena;

DECRETA: 
Art. 1º Ficam delegados ao Secretário de Municipal 
de Saúde Pública - SESAP poderes especiais para em-
possar os membros do Conselho Municipal de Saúde 
eleitos na 8ª Conferência Municipal de Saúde. 
Art. 2º Na forma do art. 22 da Lei Delegada nº 1, de 
2005, a autoridade descrita no art. 1º deste Decreto 
é responsável pelos atos de gestão praticados em de-
corrência da delegação recebida. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de março de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antonio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.585

“Nomeia a autoridade municipal de trânsito”.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial o disposto na Lei Federal 
nº 9.503, de 1997 e na forma do art. 26, inciso I da 
Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado Carlos Alberto Soares, Subsecre-
tário de Trânsito e Mobilidade Urbana, como autorida-
de municipal de trânsito.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de março de 2013;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.586

“Prorroga o prazo estipulado no Decreto nº 7.576, de 
13 de fevereiro de 2014.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, e na forma do art. 26, I, da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º O prazo estipulado no art. 28 do Decreto Muni-
cipal nº 7.576, de 13 de fevereiro de 2014, fica prorro-
gado até o dia 15 de abril de 2014.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação.
 
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de março de 2014;

172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  
Antônio Carlos Andrada

Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto nas Leis 
Delegadas nºs. 01/2005 e 32/2013, e na forma do 
art. 26, I, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado Samir Carvalho Moysés do car-
go de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, 
a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.
    
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 19 dias de março de 2014;

172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

decorrentes dessa atividade perante a Secretaria de 
Fazenda do Município, responsável pela emissão das 
competentes guias.
1.4. Será considerada exploração comercial irregular 
aquela não licenciada pelo MUNICÍPIO/AGIR, sujei-
tando-se o infrator a todas as penalidades tributárias, 
administrativas, cíveis e/ou penais.
1.5. A Tomada de Preços abrange 215 (duzentos e 
quinze) espaços para exploração comercial dos gê-
neros previstos neste Instrumento, conforme Projeto 
de Situação e Disposição dos Espaços (Anexo X), que 
integra o presente, também disponíveis para consulta 
na Gerência de Licitação, podendo ser ainda redefi-
nidos pela Comissão Organizadora de acordo com a 
demanda e necessidade do evento.
2 - DO LOCAL E HORÁRIO PARA EXAME E RETIRA-
DA DO EDITALO Edital, contendo todas as normas, 
orientações, procedimentos, relação de documentos a 
serem apresentados e demais elementos e informa-
ções indispensáveis à participação dos interessados no 
presente Chamamento Público, poderá ser examinado 
e/ou requisitado na Gerência de Licitações da Prefeitu-
ra Municipal de Barbacena, MG, em dias úteis, na Rua 
Monsenhor Silvestre de Castro, no 275, Bairro Funcio-
nários, Barbacena, MG, CEP 36.202-020 ou através do 
e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br No ato do pe-
dido/retirada do Edital, o interessado deverá informar 
nome completo da pessoa ou instituição, CPF ou CNPJ, 
telefone de contato, e-mail, e nome do responsável.
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar desta licitação pessoas físicas 
maiores de 18 (dezoito) anos ou jurídicas, EXCLUÍDAS 
pessoas que façam parte dos quadros dos servidores 
em exercício na Prefeitura Municipal de Barbacena, se-
jam contratados, ocupantes de cargos de provimento 
efetivo ou em comissão, e seus cônjuges ou filhos e 
pessoas jurídicas devidamente documentadas confor-
me definido nos itens seguintes.
3.2 – Não será aceita a participação de empresas:
a) declaradas inidôneas ou inadimplentes com o Muni-
cípio de Barbacena;
b) que estejam sob falência, concurso de credores, em 
dissolução e liquidação;
c) em regime de subcontratação.
4 – ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA
4.1 – A Habilitação e a Proposta deverão ser protoco-
lizados em envelopes distintos, indevassáveis e cola-
dos, sob pena de inabilitação, na Gerência de Licitação 
até às 12:30 horas do dia 1º/04/2014.
4.2 – Os envelopes entregues em local e/ou horário 
diferente não serão objeto de julgamento, não sendo 
permitida a participação de licitantes retardatários.
5 – CREDENCIAMENTO 
5.1 – Os proponentes poderão encaminhar os seus 
prepostos para acompanhar todo o processo licitató-
rio, mediante apresentação da CARTA DE CREDENCIA-
MENTO, Anexo I, que deverá ser entregue ao Presi-
dente da Comissão de Licitação, no início da reunião, 
juntamente com um documento para identificação do 
preposto, documento este que será imediatamente 
devolvido tão logo sejam verificados os dados cons-
tantes na carta de credenciamento.
5.2 – O licitante poderá substituir a Carta de Creden-
ciamento por Procuração devidamente registrada em 
Cartório.
5.3 – Caso o representante seja o titular da empresa, 
deverá apresentar cópia do contrato social ou docu-
mento equivalente, juntamente com um documento 
de identificação do mesmo, que serão devolvidos nas 
mesmas condições ao preposto.
5.4 - O licitante que se apresentar sem a competen-
te Carta de CREDENCIAMENTO estará impedido de 
assinar qualquer documento como representante da 
firma, sendo-lhe facultado tão somente participar do 
certame como ouvinte, nas mesmas condições de 
qualquer interessado.
6 – DOS CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 
123/2006
6.1 - Na hipótese de empate, nos termos da Lei Com-
plementar n. 123/06 e Lei Municipal nº 4.329/2009, 
será procedido o seguinte:

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 - PRO-
CESSO Nº 002/2014 - TIPO DE LICITAÇÃO – 

MAIOR OFERTA
O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o 
número 17.095.043/0001-19, com sede na Rua Silva 
Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, através da AGÊN-
CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
DE BARBACENA E REGIÃO – AGIR, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que fará realizar 
a licitação do objeto informado na Cláusula 1 deste 
Edital, TIPO MAIOR OFERTA POR PONTO cuja dire-
ção e julgamento serão realizados por sua Comissão 
Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 
15.945/2014, em conformidade com os preceitos da 
Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações e as 
condições deste instrumento convocatório.
Para fins do presente Edital as expressões MUNICÍPIO, 
PREFEITURA, AGÊNCIA e/ou AGIR se equivalem, sen-
do referidas em conjunto ou isoladamente.
A sessão pública de julgamento será na Gerência de 
Licitação, situada na Rua Monsenhor Silvestre de Cas-
tro, nº 275, 1º andar, Bairro Funcionários, Barbacena/
MG, CEP 36.202-020, nos dias 1º, 02 e 03/04/2014, 
às 13:00 horas, sendo que os envelopes contendo a 
habilitação e proposta deverão ser entregues até 30 
minutos antes do horário mencionado para o primeiro 
dia de julgamento, no mesmo local.
1 - OBJETO
1.1 – O objeto desta licitação é a permissão remune-
rada de uso de espaço público, em caráter pessoal 
e precário, destinado à instalação de barracas para 
exploração de atividade econômica (comércio de aces-
sórios, alimentação, artesanato, brinquedos, calçados, 
cama, mesa e banho, eletrônicos e eletrodomésticos, 
lingerie e meias, panelas e utensílios, roupas e lazer), 
sujeita a prévia licença da Prefeitura Municipal de Bar-
bacena, durante o 50º Jubileu de São José, no Bairro 
São José, em Barbacena, Minas Gerais, entre os dias 
21 de abril e 01 de maio de 2.014, para quem ofe-
recer maior oferta por ponto, respeitando os valores 
mínimos estabelecidos neste Edital, conforme anexos 
e Minuta de Contrato que fazem parte integrante des-
te edital. 
1.2. O licenciamento das atividades somente poderá 
ocorrer desde que compatíveis com a legislação tri-
butária municipal e após o recolhimento dos tributos 
pertinentes.
1.3. A exploração, mesmo que temporária, será con-
siderada fato gerador dos tributos municipais per-
tinentes a cada atividade. O candidato à permissão, 
portanto, deverá recolher todos os tributos municipais 

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto nas Leis 
Delegadas nºs. 01/2005 e 32/2013, e na forma do 
art. 26, I, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado Diogo Sie Carreiro Lima, para 
exercer o cargo de Secretário Municipal de Planeja-
mento e Gestão, a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 19 dias de março de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal
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a) A ME, EPP e MEI melhor classificada será convo-
cada para apresentar a nova proposta após a análise 
das propostas, sob pena de preclusão, aplicando-se 
a regra aos demais licitantes que se enquadrarem na 
hipótese de ME – EPP - MEI;
b) Não ocorrendo a contratação na forma do item 
anterior serão convocadas as remanescentes que se 
enquadrem como ME – EPP - MEI na ordem classi-
ficatória, para o exercício dos direitos trazidos pela 
Lei Complementar n. 123/06 E Lei Municipal nº 
4.329/2009;
6.2 - No caso de equivalência dos percentuais apre-
sentados pelas ME – EPP - MEI, que se encontrem na 
situação descrita no item referente ao Empate, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar a oferta; 
6.3 – Verificando, a Comissão Permanente de Licita-
ção, que há licitante na condição de ME – EPP - MEI, 
em caso positivo, indagá-la-á sobre a intenção do 
exercício das prerrogativas trazidas pela Lei Comple-
mentar n. 123/06 e Lei Municipal nº 4.239/2009;
6.4 - A LICITANTE devidamente enquadrada como ME, 
EPP e MEI, em conformidade com a Lei Complementar 
n. 123/06, deverá apresentar os documentos relativos 
à regularidade fiscal, ainda que existam pendências;
6.5 - Será concedido à LICITANTE vencedor, enqua-
drado no caput deste item, quando encerrada a fase 
de classificação das propostas, o prazo de 02 (dois) 
dias úteis, para a regularização das pendências, pror-
rogáveis uma única vez, por igual período a critério 
do Pregoeiro e, desde que solicitado, por escrito, pela 
LICITANTE;
6.6 - A não regularização das pendências, no prazo 
previsto no item anterior, implicará em decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
impostas pelo item 20 do edital e Lei n. 8.666/93, da 
contratação pela ordem de classificação das propostas 
e da revogação da licitação;
7 – HABILITAÇÃO
7.1 – O envelope contendo a documentação abaixo 
descrita referente a habilitação do licitante, deverá ser 
lacrado, contendo em sua face externa, além da razão 
social e endereço completo, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA - GERÊNCIA DE LICITA-
ÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 
NOME DO LICITANTE:    
CNPJ (pessoa jurídica)/CPF(pessoa física):
7.2 – O envelope deverá conter:
7.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Certificado de Registro Cadastral (CRC), com as 
certidões atualizadas, emitido pelo Cadastro de For-
necedores da Gerência de Licitação do Município de 
Barbacena, ou atendimento a todas as condições exi-
gidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior 
a data do certame.
7.2.2 – DECLARAÇÕES DIVERSAS
a) Os licitantes deverão apresentar declaração de 
não utilização de mão-de-obra infantil, conforme Lei 
9.854/99 e as demais declarações de acordo com o 
modelo do Anexo II do presente Edital.
7.3 – A não apresentação dos documentos solicitados 
implicará a inabilitação do proponente para participar 
desta licitação.
7.4 – Os documentos exigidos poderão ser apresen-
tados em original ou qualquer processo de cópia au-
tenticada por cartório competente ou por servidor da 
Gerência de Licitação ou membro da Comissão Perma-
nente de Licitação, ou ainda, publicação em órgão da 
Imprensa Oficial.
7.5 – Em nenhuma hipótese será aceita a apresenta-
ção de documentos exigidos e não inclusos no enve-
lope de Habilitação.
8 – INABILITAÇÃO
8.1 - Serão inabilitados os licitantes que:
a) deixarem de atender as condições de participação 
ou quaisquer das exigências deste Edital;
b) apresentarem documentos vencidos, incompletos, 
ilegíveis, com emendas, rasuras ou qualquer irregu-
laridade.
c) não se cadastraram até o terceiro dia anterior à 

data designada para abertura das propostas.
8.2 - A inabilitação do licitante importará em preclusão 
do seu direito de participar da fase de julgamento da 
proposta, respeitando o direito de recurso;
8.3 - Ultrapassada a fase de habilitação, não mais ca-
berá inabilitar os licitantes por motivos relacionados 
com sua habilitação, salvo em razão de fatos super-
venientes ou só conhecidos após a classificação dos 
interessados.
9 - PROPOSTA
9.1 - A proposta deverá ser apresentada em envelo-
pe separado, lacrado, indevassável, contendo em sua 
face externa e frontal, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA
MUNICÍPIO DE BARBACENA - GERÊNCIA DE LICITA-
ÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014 
NOME DO LICITANTE:    
CNPJ(pessoa jurídica)/CPF(pessoa física):
9.2 - A proposta datilografada, digitada ou escrita le-
gível, em via única, datada, assinada pelo licitante ou 
por seu representante legal e rubricada em todas as 
suas páginas e anexos, sem emendas, rasuras, acrés-
cimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva, 
que não dificulte a exata compreensão de seu enun-
ciado, deverá conter:
a) Preço, ponto, em moeda corrente do país. 
b) Prazo de validade da proposta que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 
abertura;
c) Qualificação do licitante ou representante da em-
presa, responsável pela assinatura do contrato;
9.3 - Não serão aceitas as propostas enviadas via fax, 
e-mails e similares.
9.4 - O proponente é inteiramente responsável pela 
elaboração de sua proposta, devendo fazê-la confor-
me especificação, não sendo aceitas, em hipótese 
alguma, alegações posteriores de cotações emitidas 
errôneas ou incompletas desta Tomada de Preços, 
sujeitando-se às penalidades legais;
9.5 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor 
das propostas apresentadas, seja quanto aos preços, 
prazos, ou quaisquer outras condições que importem 
em modificações de seus termos originais, salvo as 
alterações absolutamente formais, destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do 
conteúdo das condições referidas.
10 - DAS OFERTAS
10.1 - As ofertas serão feitas através de propostas es-
critas, pelo candidato, a partir do PREÇO MÍNIMO defi-
nido por este Instrumento, considerando-se vencedor 
aquele que houver feito a maior oferta.
10.2 - As ofertas serão intransferíveis e deverão ser 
feitas para cada ponto (espaço destinado à instalação 
de barraca).
10.3 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 
03mx03m=09m2 (nove metros quadrados) NÃO PO-
DERÃO ser inferiores a R$ 1.350,00 (um mil e trezen-
tos e cinqüenta reais).
10.4 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 
06mx03m=18m2 (dezoito metros quadrados); NÃO 
PODERÃO ser inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais).
10.5 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 
09mx3m=27m2 (vinte sete metros quadrados); NÃO 
PODERÃO ser inferiores a R$ 3.500,00 (três mil e qui-
nhentos reais).
10.6 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 
10mx10m=100m2 (cem metros quadrados); NÃO PO-
DERÃO ser inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
10.7 - As ofertas para os espaços destinados especifi-
camente ao comércio de pipoca, algodão doce, pelinha 
e balas através de carrinhos móveis, cujos tamanhos 
e locais estão especificados no Projeto disponibilizado 
e são definidos pela Comissão Organizadora de acordo 
com a demanda e necessidade do evento NÃO PODE-
RÃO ser inferiores a R$ 200,00 (duzentos reais).
11 - JULGAMENTO
11.1 - A abertura dos envelopes de habilitação e pro-
posta e respectivos julgamentos serão efetuados pela 
Comissão Permanente de Licitação do Município de 
Barbacena.

11.2 - A Comissão Permanente de Licitação promoverá 
a abertura do certame, na Rua Monsenhor Silvestre de 
Castro, 275, 1º andar, Bairro Funcionários, Barbacena/
MG, com a presença ou não dos licitantes, da forma 
a seguir:
a) no dia 1º/04/2014, às 13:00 horas, os pontos de 
01 a 60;
b) no dia 02/04/2014, às 13:00 horas, os pontos de 
61 a 141;
c) e no dia 03/04/2014, às 13:00 horas, os pontos de 
142 a 192 e os pontos 01P a 23P (pipoca, algodão 
doce, pelinha e balas) 
11.2.1 – Lembramos que os envelopes contendo a 
habilitação e proposta deverão ser entregues até 30 
minutos antes do horário mencionado para o primeiro 
dia de julgamento.
11.3 - Apresentação da Carta de Credenciamento ou 
documento equivalente do representante da empresa, 
registrando-se seu comparecimento em Ata, mediante 
assinatura de cada um dos credenciados;
11.4 - Em seguida a Comissão Permanente de Licita-
ção abrirá os envelopes relativos à habilitação, confe-
rindo os documentos exigidos na Tomada de Preços. 
Os membros da Comissão Permanente de Licitação 
rubricarão cada documento, facultando aos represen-
tantes das licitantes fazê-lo.
11.5 - A Comissão Permanente de Licitação, a seu 
critério exclusivo, poderá suspender a reunião a fim 
de que tenha melhores condições de analisar os do-
cumentos apresentados, marcando, na oportunidade, 
nova data e horário em que voltará a se reunir com 
os interessados, na qual apresentará o resultado da 
questão em exame.
11.6 - Encerrada a fase de habilitação, pelo julgamen-
to definitivo dos recursos, se for o caso, ou pela re-
núncia expressa das licitantes ao direito de recorrer, a 
Comissão Permanente de Licitação devolverá os enve-
lopes das Propostas Comerciais das empresas inabili-
tadas, mediante termo em ata, cujos representantes 
retirar-se-ão da sessão, ou nela poderão permanecer 
apenas como ouvintes.
11.7 - Após a fase de julgamento da habilitação não 
caberá desistência de proposta, salvo por motivo jus-
to, decorrente de fato superveniente e aceito pela Co-
missão Permanente de Licitação;
11.8 - O julgamento das propostas dar-se-á na se-
qüência do julgamento da habilitação, na Gerência de 
Licitação, na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 
275, 1º andar, Bairro Funcionários, Barbacena/MG, 
obedecido o disposto no art. 109 da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações.
11.9 - Será facultado à Comissão Permanente de 
Licitação, em qualquer fase da licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou completar a ins-
trução do processo, vedada a juntada de documentos 
não apresentados na ocasião oportuna.
11.10 - A Comissão Permanente de Licitação, se julgar 
necessário, poderá solicitar parecer de técnicos per-
tencentes ao quadro de servidores do Município de 
Barbacena, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 
estranhas a ela, para orientar-se na decisão.
12 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO
12.1 - O julgamento das propostas é privativo da Co-
missão de Permanente de Licitação;
12.2 - O julgamento obedecerá ao critério de maior 
oferta por ponto;
12.3 - Serão desclassificadas as propostas que não 
estiverem de acordo com as condições deste Edital.
12.4 - Em caso de absoluta igualdade de preços, res-
peitados, ainda, os critérios estabelecidos pela Lei 
Complementar 123/2006, entre duas ou mais propos-
tas, obedecido o disposto no § 2º do art. 45 da Lei Fe-
deral nº 8.666/93, a classificação se fará por sorteio;
12.5 - No julgamento serão observados os dispositivos 
da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e as 
disposições deste Edital;
12.6 - Do julgamento será lavrada ata circunstanciada 
em que será proclamado o resultado classificatório das 
propostas.
13 – DO PAGAMENTO DO PRECO PÚBLICO
13.1 – O valor da maior oferta (100%) deverá ser 
pago em até 48 (quarenta e oito) horas após a data 
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da Sessão através de Depósito Bancário Identificado 
a favor da AGIR, perante o Banco Itaú S/A, agência 
1645, conta corrente 14.417-9, sob pena de convoca-
ção dos remanescentes.
14 – DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS ATI-
VIDADES
14.1. O candidato ao qual for adjudicado o objeto de 
qualquer dos itens desta Tomada de Preços ficará obri-
gado a cumprir as exigências legais para o exercício 
da atividade, mesmo que venham posteriormente a 
serem estabelecidas, não constituindo direito adqui-
rido do mesmo exercer tal atividade de conformidade 
com a legislação atualmente vigente, mas sim, se su-
bordinando a todas e quaisquer legislações editadas a 
respeito da permissão de uso, seja no âmbito federal, 
estadual ou municipal, incluindo as normas de vigilân-
cia sanitária, do Corpo de Bombeiros, da Polícia, entre 
outras entidades ou Órgãos até o momento do evento.
14.2. O candidato vencedor não poderá ceder, em-
prestar, locar ou por qualquer forma permitir que ter-
ceiros exerçam a atividade objeto da cessão da área 
no ponto que lhe for permitido, ensejando o descum-
primento de tal dispositivo em cassação de pleno direi-
to da permissão, sem direito ao ressarcimento do que 
foi pago, sem prejuízo de multas ou demais encargos 
incidentes.
14.3. É proibido ao permissionário, nos respectivos 
pontos, comercializar quaisquer gêneros diversos da-
queles estabelecidos pelos itens objeto do presente 
Edital e da Planta/Projeto que o integra.
14.4. Fica definido que os Permissionários deverão 
arcar com a instalação, fornecimento e consumo de 
energia elétrica e água perante os órgãos próprios.
14.5. Os permissionários obrigam-se a manter seus 
pontos em perfeitas condições de higiene e confor-
to, sempre limpo, com todos seus equipamentos em 
perfeitas condições de uso, segundo as exigências de 
posturas, sanitárias, limpeza urbana, segurança públi-
ca, trânsito, metrologia, meio ambiente e todas aque-
las inerentes à atividade que será desenvolvida, sob 
pena de serem retirados do local e somente postos 
novamente em atividade depois de vistoriados e desde 
que cumpram as exigências legais e regulamentares.
14.6 Fica expressamente proibido o comércio de ma-
teriais perigosos ou insalubres, tais como explosivos, 
instrumentos pérfuro-cortantes e quaisquer outros 
que possam causar risco ou ameaça à saúde e integri-
dade física das pessoas.
14.7. Deverão ser observadas pelos permissionários as 
seguintes normas para funcionamento das barracas, 
sem prejuízo das demais regras legais ou estabele-
cidas pelos demais órgãos públicos, como Vigilância 
Sanitária, entre outros:
a) Manter a área sempre limpa e organizada;
b) Retirar freqüentemente o lixo do interior da barra-
ca. O lixo produzido deverá ser acondicionado em sa-
cos adequados e depositados imediatamente na área 
definida pelos organizadores, podendo sofrer punição 
aquele que desobedecer essa exigência;
c) Arcar com os materiais ou locação de mesas, ca-
deiras e demais itens necessários para a exploração 
de sua atividade;
d) Os permissionários se responsabilizam pela guarda 
dos equipamentos, produtos e demais itens localiza-
dos ou comercializados em suas barracas, durante 
todo o período de realização do evento.
14.8. O infrator dessas normas estará sujeito à pe-
nalidade de Advertência, Apreensão e inutilização de 
produtos, Interdição do Estabelecimento e/ou Multa.
15 – DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES
15.1 - DO PERMISSIONÁRIO
a) Dar cumprimento aos termos do Edital constante 
do preâmbulo deste Contrato, que declara expressa-
mente conhecer;
b) Manter tabela de preços exposta, com informações 
visíveis e de fácil acesso ao público, com nome, preço 
e classificação dos produtos e serviços a ele ofereci-
dos;
c) Zelar e manter em bom estado de conservação e 
limpeza o espaço objeto desta Permissão;
d) Permitir ao MUNICÍPIO/AGÊNCIA, quando este jul-
gar necessário, a inspeção do espaço objeto do pre-
sente instrumento, bem como avaliar o cumprimento 
da finalidade contratual;

e) Manter e repor os equipamentos e instalações pos-
tos à disposição em condições normais de uso no final 
do contrato sem direito a qualquer forma de retenção 
ou indenização;
f) Pagar o preço público e eventuais tributos objeto 
da permissão de uso na forma fixada no Edital que 
precedeu a celebração deste Contrato;
g) instalar pontos de energia elétrica, água e outros 
necessários ao exercício da atividade, arcando com o 
fornecimento e consumo perante os órgãos próprios;
h) Zelar por sua segurança, higiene, conservação e 
apresentação do espaço e da barraca que utilizar;
i) Respeitar o espaço demarcado para a exploração de 
sua atividade econômica, arcando com os materiais ou 
locação de mesas, cadeiras e demais itens necessários 
para a exploração de sua atividade;
j) se responsabilizar exclusivamente pela guarda dos 
equipamentos, produtos e demais itens localizados ou 
comercializados em seus pontos, durante todo o perí-
odo de realização do evento;
k) Manter rigoroso asseio pessoal, bem como seus 
pontos em perfeitas condições de higiene e confor-
to, sempre limpo, com todos seus equipamentos em 
perfeitas condições de uso, segundo as exigências de 
posturas, sanitárias, limpeza urbana, segurança públi-
ca, trânsito, metrologia, meio ambiente e todas aque-
las inerentes à atividade que será desenvolvida, sob 
pena de serem retirados do local e somente postos 
novamente em atividade depois de vistoriados e desde 
que cumpram as exigências legais e regulamentares;
l) Colaborar com a fiscalização no que for necessário, 
tratando o fiscal com educação e urbanidade, pres-
tando as informações solicitadas e apresentando os 
documentos pertinentes à atividade;
m) Respeitar o Regulamento de Limpeza Urbana e 
demais normas expedidas pelo órgão competente do 
MUNICÍPIO;
n) Tratar com urbanidade o público em geral e os 
clientes;
o) Afixar cartazes e avisos de interesse público deter-
minados pelo MUNICÍPIO/AGÊNCIA;
p) Apresentar licença e o documento de identificação 
sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO/AGIR;
q) Acondicionar todo o lixo produzido em sacos plás-
ticos para recolhimento no local indicado pelo MUNI-
CÍPIO/AGIR;
r) Responsabilizar-se, em decorrência da atividade 
desenvolvida, pelos danos eventualmente causados a 
terceiros, bem como pelos provenientes da manuten-
ção de redes de serviços públicos e pelo custo de seu 
remanejamento, quando for o caso;
s) Cumprir as normas de posturas, vigilância sanitária, 
limpeza urbana, segurança pública, trânsito, metrolo-
gia, meio ambiente e todas aquelas inerentes à ativi-
dade que será desenvolvida;
t) cumprir as exigências legais para o exercício da ati-
vidade, mesmo que venham posteriormente a serem 
estabelecidas, não constituindo direito adquirido do 
PERMISSIONÁRIO exercer tal atividade de conformi-
dade com a legislação atualmente vigente, mas sim, 
se subordinando a todas e quaisquer legislações que 
venham a ser editadas a respeito da permissão de 
uso, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, 
incluindo as normas de vigilância sanitária, do Corpo 
de Bombeiros, da Polícia, entre outras entidades ou 
Órgãos até o momento do evento;
u) pagar todos os tributos municipais decorrentes da 
atividade que explorar;
v) limpar e desocupar o espaço objeto do presente 
Instrumento no máximo em até 48 (quarenta e oito) 
horas após o encerramento do evento objeto do pre-
sente Instrumento;
x) é de inteira responsabilidade do PERMISSIONÁRIO 
os danos causados a terceiros, sejam eles danos mate-
riais e ou danos morais, advindos do trabalho realiza-
do, incluindo a ação ou omissão de seus empregados, 
não podendo, em hipótese alguma, imputar, mesmo 
que solidariamente e ou subsidiariamente, quaisquer 
responsabilidades ao MUNICÍPIO ou à AGIR;
w) devolver os balcões e lonas de fechamento;
y) arcar com o custeio da taxa de ligação de água, 
no valor de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinqüenta 
centavos) que será feito através de requerimento pró-
prio junto ao SAS;

z) arcar com o custeio da taxa de ligação de energia 
elétrica, bem como a mão de obra utilizada para a ins-
talação que deverá ser feito através de requerimento 
próprio junto a CEMIG.
15.2 - DO MUNICÍPIO/AGIR
a) Disponibilizar o espaço arrematado pelo PERMIS-
SIONÁRIO com o mínimo de 48 (quarenta e oito) 
horas antes do evento objeto, juntamente com a res-
pectiva barraca que vier eventualmente a ofertar, que 
será igualmente definida e instalada com a mesma 
antecedência;
b) Providenciar a desmontagem e a retirada das 
barracas do evento instaladas, no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas após o encerramento do 
evento;
c) Conceder ao PERMISSIONÁRIO o direito de uso es-
paço objeto do presente Contrato, mediante licença 
prévia, após o cumprimento das exigências editalícias 
e desde que satisfeitas todos os deveres e obrigações 
para tanto;
d) fiscalizar a execução deste Contrato, o que não fará 
cessar ou diminuir a responsabilidade do PERMISSIO-
NÁRIO pelo perfeito cumprimento das obrigações esti-
puladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a 
terceiros, ou por irregularidades constatadas;
e) comunicar ao PERMISSIONÁRIO qualquer irregula-
ridade encontrada na Permissão, fixando-lhe, quando 
não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la;
f) decidir acerca das questões que se apresentarem 
durante a vigência deste Contrato;
g) arcar com as despesas de publicação do extrato 
deste Contrato.
h) aplicar as penalidades regulamentares e contratu-
ais.
i) intervir na utilização do espaço, nos casos e condi-
ções previstas em Lei.
j) zelar pela boa qualidade da utilização do espaço pú-
blico, receber, apurar e solucionar eventuais queixas 
e reclamações, cientificando o PERMISSIONÁRIO para 
as devidas regularizações.
k) fiscalizar o perímetro do local do evento, de modo 
a impedir a instalação de comerciantes que estiverem 
em condições irregulares;
15.3. É proibido ao permissionário, nos respectivos 
pontos, comercializar quaisquer gêneros diversos da-
queles estabelecidos pelos itens objeto do presente 
Edital.
16 - DAS PROIBIÇÕES
16.1 - O PERMISSIONÁRIO não poderá: 
a) alienar, ceder, emprestar, locar, sublocar ou utilizar 
para outra finalidade o espaço permitido, no todo ou 
em parte ou por qualquer forma permitir que tercei-
ro exerça a atividade objeto do contrato, sem prévia 
e expressa autorização da AGIR bem como iniciar as 
atividades comerciais no local da permissão sem ob-
servar a legislação reguladora da matéria, ensejando 
o descumprimento de tal dispositivo em cassação de 
pleno direito da permissão, sem direito ao ressarci-
mento do que foi pago, sem prejuízo de multas ou 
demais encargos incidentes;
b) apregoar mercadoria em voz alta;
c) expor ou vender produto diferente do constante no 
objeto deste Contrato;
d) fazer uso do passeio, de quaisquer bens públicos 
incluindo muros e gradis, da arborização pública, do 
mobiliário urbano público, da fachada ou de quaisquer 
outras áreas das edificações lindeiras para exposição, 
depósito ou estocagem de mercadoria ou vasilhame 
ou para colocação de apetrecho destinado à afixação 
de faixa e cartaz ou a suporte de toldo ou barraca;
e) ocupar espaço maior do que o que lhe foi autoriza-
do/permitido, assim entendida a exposição de produto 
fora dos limites do espaço definido;
f) lançar, na área ou nos arredores da barraca, detrito, 
gordura e água servida ou lixo de qualquer natureza, 
bem como desrespeitar norma de direito urbanístico 
ou ambiental;
g) utilizar letreiro, cartaz, faixa e outro processo de 
comunicação no local de realização das festividades;
h) fazer propaganda de caráter político ou religioso 
durante a realização do evento;
i) fornecer produtos para revenda em outros pontos; 
j) apresentar-se vestido inadequadamente, fora dos 
padrões exigidos pela vigilância sanitária;
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k) comercializar, possuir ou portar materiais perigo-
sos ou insalubres, tais como explosivos, instrumentos 
pérfuro-cortantes e quaisquer outros que possam cau-
sar risco ou ameaça à saúde e integridade física das 
pessoas.
l) Não serão permitidos a colocação de pontos fora 
do padrão das barracas (TENDAS PADRONIZADAS) 
oferecidas pela AGIR, exceto para a comercialização 
de pastéis, cocadas, churros, maçã do amor, crepes 
e doces que necessitam de instalação de tachos para 
acondicionamento de óleo em altas temperaturas.
m) não serão permitidas a colocação de mesas e ca-
deiras fora das áreas permitidas.
17 – DA OUTORGA DA PERMISSÃO 
17.1 – Os vencedores deverão assinar o Termo de Au-
torização de Uso a partir do dia 10 de abril de 2014, 
no horário de 13:30 horas até às 18 horas, na Recep-
ção da AGIR, devendo apresentar o comprovante de 
depósito.
17.2 – A recusa injustificada do interessado em aten-
der ao disposto no item 21.1 desta cláusula caracteri-
zará descumprimento total das obrigações assumidas, 
sujeitando-se à multa prevista na cláusula das san-
ções, além de outras cominações legais;
17.3 – Sem prejuízo da multa prevista no item anterior, 
quando o convocado não assinar o termo no prazo e 
condições estabelecidas, é facultada à AGIR convocar 
os remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo no prazo de 24 horas, a partir da convocação 
e nas mesmas condições estabelecidas em proposta 
classificada na etapa de Julgamento.
17.4 – Só serão permitidas a entrada no interior das 
barracas para montagem das instalações, mediante 
a apresentação do termo de permissão de uso, ao 
funcionário devidamente designado pela AGIR/Muni-
cípio, no horário compreendido entra às 08 hs até as 
21 horas.
17.5 – Não serão permitidas acesso para montagens 
de equipamento após as 21 horas.
17.6 - Os vencedores poderão retirar em local a ser 
designado pela AGIR os balcões em madeirite e lonas 
de fechamento 48 horas antes do inicio do evento, 
mediante assinatura de Termo de Responsabilidade de 
guarda e entrega do material;
17.6 – o descumprimento dos itens 17.4 e 17.5 impli-
carão nas SANÇÕES previstas na cláusula 19.
18 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSO
18.1 - Decairá do direito de impugnação dos termos 
deste Edital, perante o Município de Barbacena, qual-
quer pessoa que não se manifestar em conformidade 
com o estabelecido no art. 41 da Lei Federal 8.666/93;
18.1.1 - As impugnações ao edital poderão ser efetua-
das até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada 
para a abertura da licitação pelos licitantes e até 05 
(cinco) dias úteis quando se tratar de pessoa não par-
ticipante da licitação.
18.2 – Será facultado à licitante, nos termos do art. 
109 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores:
18.2.1 – Interposição de recurso, no prazo de 05 (cin-
co) dias úteis, contados da data da intimação do ato 
ou lavratura da ata, nos seguintes casos:
a) da habilitação ou inabilitação da licitante, dirigido 
ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação;
b) da classificação ou desclassificação das propostas, 
dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação;
c) anulação ou revogação desta Tomada de Preços, 
dirigido ao Chefe do Executivo Municipal;
d) aplicação das penalidades de advertência ou multa, 
dirigido ao Chefe do Executivo Municipal.
18.2.2 – representação no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, da intimação da decisão relacionada com o ob-
jeto da licitação, quando, da decisão referente ao jul-
gamento da questão, não couber recurso hierárquico.
18.3 – A autoridade que tiver praticado ato recorrido 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cin-
co) dias úteis, contados do recebimento do recurso, 
ou fazê-lo subir à autoridade superior, devidamente 
informado, para deferimento ou indeferimento dentro 
do prazo citado.
18.4 – A interposição de recurso será comunicada às 
demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
18.5 – Os recursos deverão observar os seguintes re-
quisitos:
a) ser datilografados/digitados e devidamente funda-
mentados;
b) ser assinados por representante legal da empresa;
c) ser protocolados na Gerência de Licitação do Mu-
nicípio de Barbacena, na Rua Monsenhor Silvestre de 
Castro, 275, Funcionários, Barbacena/MG.
18.5.1 – Os recursos interpostos fora do prazo indica-
do não serão conhecidos;
18.5.2 – Terão efeito suspensivo obrigatório apenas 
os recursos quanto a habilitação ou inabilitação de li-
citante e julgamento das propostas. Os demais não 
terão efeito suspensivo, salvo se a autoridade compe-
tente, por razões de interesse público, motivadamente 
assim determinar.
19 – SANÇÕES
19.1 - Ao Permissionário que não cumprir com as obri-
gações assumidas ou com os preceitos legais pode-
rá ser aplicado as seguintes penalidades, isolada ou 
conjuntamente, a critério da Prefeitura Municipal de 
Barbacena conforme a gravidade da infração:
a) Advertência;
b) Suspensão do direito de licitar e contratar com o 
Município de Sabará por até dois (02) anos;
c) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Permissionária ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes.
d) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito 
de qualquer natureza à Permissionária.
e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
permissão.
19.2 - Na aplicação destas penalidades serão admiti-
dos os recursos previstos em Lei e garantido o contra-
ditório e a ampla defesa.
20 - CONDIÇÕES GERAIS
20.1 - O preço proposto deverá ser líquido, não sendo 
consideradas quaisquer ofertas de vantagens não pre-
vistas neste Edital;
20.2 - A participação na licitação implica a aceitação 
integral deste Edital, ficando automaticamente preju-
dicada a proposta que contrarie expressamente suas 
normas;
20.3 - Estará ressalvado ao Município de Barbacena, 
por despacho motivado do Chefe do Executivo Muni-
cipal, devidamente fundamentado, revogar a presente 
licitação de acordo com a legislação em vigor;
20.4 - Fica assegurado ao Município de Barbacena o 
direito de anular esta licitação por motivo de ilegalida-
de de ofício ou por provocação de terceiros sem que 
caiba qualquer indenização aos licitantes;
20.5 - Os casos omissos neste Edital serão decididos 
pela Comissão de Licitação, de acordo com a Lei Fede-
ral n° 8.666/93 e alterações posteriores;
20.6 - Uma vez findo o prazo de entrega dos envelo-
pes na sala de recebimento das propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações de documentação ou 
das propostas apresentadas, nem a participação de 
proponentes retardatários;
20.7 - Fica expressamente vedada à apresentação de 
propostas alternativas, ficando a licitante que assim 
proceder sumariamente desclassificada.
21 - DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 - A aplicação de sanções aos contratados deve 
ser objeto de registro como fator relevante para a 
determinação das penas futuras, especialmente com 
vistas ao agravamento da punição nos casos de reinci-
dências que se tornem contumazes.
21.2 - Qualquer modificação no Edital, exigirá divulga-
ção pela mesma forma de que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a retificação não alterar 
a formulação das propostas;
21.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste 
Edital o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia 
útil que anteceder à abertura dos envelopes, hipótese 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

21.4 - Para solução de quaisquer questões porventura 
decorrentes deste Edital, o foro competente é o da 
Comarca de Barbacena/MG, com exclusão de qualquer 
outro.
21.5 – A licitante vencedora responde, com suporte 
nos princípios da culpa objetiva, por danos causados 
ao contratante ou a terceiros em razão da utilização 
dos materiais ou equipamentos objetos desta licitação.
21.6 – A publicação do aviso de licitação será efetuada 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerias, as pu-
blicações dos demais atos referentes a este processo 
ocorrerão no Diário Eletrônico Oficial do Município de 
Barbacena www.barbacena.mg.gov.br.
21.7 - Quaisquer dúvidas oriundas do Processo Li-
citatório serão dirimidas em face da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
21.8 - Mais informações, ou exame desta Tomada de 
Preços poderão ser feitos junto à Gerência de Licita-
ção, na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, 
1º andar, Bairro Funcionários, Barbacena/MG, pelo 
telefax (32) 3339-2026, no horário de 12:00 às 18:00 
horas ou pelo e-mail licitacao@barbacena.mg.gov.br.

Barbacena, 27 de fevereiro de 2014.
Pablo Herthel Candian

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I 

 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
  Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a)._____________, portador(a) da 

Cédula de Identidade _____________________________e CPF 

____________________________, a participar da licitação instaurada pelo Município de 

Barbacena, na modalidade Tomada de Preços, sob o nº 001/2114 Processo nº 002/2114, na 

qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa _________________________________, CNPJ ______________________, bem como 

formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

________________________, ____ de __________________ de 2014.  

 

________________________________ 

 

Assinatura do dirigente da empresa 

Nome e qualificação do signatário 

 

 

 

OBS: Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório. 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 
 
 

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2114 – PROCESSO Nº 002/2114 
 
Empresa..........................................................., inscrita no CNPJ nº........................, por intermédio 
de seu representante legal, o Sr................................................... portador da Carteira de 
Identidade nº ................... e do CPF nº..................., DECLARA sob as penas da lei: 
 

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 

2) INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data 
inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

3) CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 
documentos e informações, conhecer e acatar as condições para cumprimento das 
obrigações objeto da Licitação; 

4) QUE estou ciente e submeto-me às condições do Edital Regulador e de seus Anexos e 
que, se vencedor, assinarei o Contrato de Permissão de Uso, cumprindo as exigências da 
presente licitação, para nada reclamar futuramente. 

 
Local e data 
 
____________________________________ 
(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 
 
 
DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO 
Nome Completo 
CI: 
CPF: 
Endereço completo: 
Telefone: 
 
 
OBS: A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Tomada de Preços 001/2114       Processo nº 002/2114 
 

Identificação do licitante: 

Razão social/Nome, CNPJ/CPF, Endereço completo, e-mail, Telefone/Fax 

Validade da proposta: 

 

Ponto Valor Total 

 
 

 

 
Obs. Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, especificações, 

valores, quantidades, etc. estabelecidas neste edital. 

 

Local e data 

 

_____________________________________________ 

Carimbo da empresa/ Assinatura do responsável 
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ANEXO IV 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EXPEDIÇÃO DO CRC 
 
PARA PESSOA JURÍDICA 
HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
01 – Cédula de Identidade dos sócios, gerentes e/ou administradores; 
02 – Registro Comercial e Cédula de Identidade do titular, no caso de empresa individual; 
03 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em se tratando de Sociedades 
comerciais, em caso de sociedades por ações, acompanhar documentos de eleição de seus 
administradores; 
04 – Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 
05 – Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 
06 – Cópia do CNPJ; 
07 – Cópia do cartão de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante; 
REGULARIDADE FISCAL: 
08 – Certidão Negativa de Débito estadual e municipal do domicílio sede do licitante; 
09 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União; 
10 – Certidão de regularidade de situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 
11 – Certidão Negativa de Débito para com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 
12 – Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
13 – Demonstrações contábeis do último exercício, devidamente registrada / Optante pelo 
SIMPLES: Declaração de Imposto de Renda. 
 
PARA PESSOA FÍSICA 
1) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF; 
2) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – Receita 
Federal, retirada na internet no endereço <http:www.receita.fazenda.gov.br>” 
3) Certidão Negativa de Débito Estadual, podendo ser retirada através dos seguintes endereços: 
Av. Bias Fortes, 346, Centro, Barbacena – MG ou através da internet 
“<http://www.fazenda.mg.gov.br>".  
4) Certidão Negativa de Débito junto à Prefeitura Municipal da cidade de origem do licitante; 
5) Certidão Negativa de Execução Patrimonial expedida pelo Cartório distribuidor (FORUM), do 
domicilio da pessoa física.  
 
OBSERVAÇÃO: Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou 
mediante apresentação dos originais. 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOMENTE PARA 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS e MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 
 
(NOME DA EMPRESA) ______________________________________________________, 
CNPJ nº ____________, com sede ______________________________________________  
________________________________________, (endereço completo) por intermédio de seu 
representante legal, para fins da Tomada de Preços 001/2114, DECLARA expressamente, sob 
as penalidade cabíveis, que : 
A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 
Individual, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2106 e art. 3º da Lei Municipal nº 
4.239/2109; 
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2106, estando  ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide 
nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2106. 
 
 

___________________________,____________de_________ 
 (assinatura do representante legal) 

 
 
 
Nome ou carimbo do declarante:_____________________________ 
Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________ 
Nº da cédula de identidade:__________________________________ 
Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________ 
 
 
*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes e por ocasião do credenciamento. 
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ANEXO VI 
 

RELACÃO DOS PONTOS  
 

IDENTIFICAÇÃO DOS 
PONTOS 

DESCRIÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DAS BARRACAS 

De 01 a 11 BARRACA DE LAZER 
De 12 a 27 BARRACA DE BRINQUEDOS 
De 28 a 36  BARRACA DE LINGERIE, MEIAS E ROUPAS EM GERAL 
De 37 a 45  BARRACA DE CAMA, MESA E BANHO 
De 46 a 60  BARRACA DE CALÇADOS 

De 61 a 104 BARRACA DE ALIMENTAÇÃO 
De 105 a 116 BARRACA DE ARTESANATO 
De 117 a 141 BARRACA DE ACESSÓRIOS 
De 142 a 168 BARRACA DE ROUPAS 
De 169 a 171 BARRACA DE ALIMENTAÇÃO 
De 172 a 179 BARRACA DE ARTESANATO 
De 180 a 187 BARRACA DE PANELAS DE UTENSÍLIOS 
De 188 a 192 BARRACA DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS 
DE 01P a 23P PIPOCA, ALGODÃO DOCE, PELINHA, BALAS 

  
 

 
 
 
 

RELAÇÃO DA METRAGEM DOS PONTOS E VALORES 
 
 
 

METRAGEM VALOR DO LANCE 
3 X 3 (09 m²) R$ 1.350,00 
6 x 3 (18 m²) R$ 2.300,00 
9 x 3 (27 m²) R$ 3.500,00 
10 x 10 (100 m²) R$ 5.000,00 
PIPOCA, ALGODÃO DOCE, PELINHAS, 
BALAS, BALÕES, ETC. 

R$ 200,00 
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ANEXO VII 
 

DESCRIÇÃO DOS OBJETOS A SEREM COMERCIALIZIDOS DENTRO DAS ÁREAS DE 
ALIMENTAÇÃO, SENDO OBRIGATÓRIA A VENDA DO PRODUTO PRINCIPAL EM TODOS OS 
PONTOS ABAIXO RELACIONADOS. EM CASO DE DESOBEDIÊNCIA, O BARRAQUEIRO SERÁ 
PUNIDO COM O FECHAMENTO DA BARRACA. 
 
01) Estão destinados para a colocação de trailler de sanduíches, cerveja e refrigerante em lata e 
água mineral: 
Pontos nº: 61, 65, 69 e 103 
 
02) Estão destinadas para comercialização de pipoca, pelinha, algodão doce, balas e chicletes, 
balões, balões de gás 
Pontos nº: 01P, 02P, 03P, 04P, 05P, 06P, 07P, 08P, 09P, 10P, 11P, 12P, 13P, 14P, 15P, 16P, 
17P, 18P, 19P, 20P, 21P, 22P e 23P. 
 
03) Estão destinados para instalação de barracas próprias, ou seja, comercialização de maçã do 
amor e cocada, doces caseiros, tortas, queijos e produtos de gastronomia artesanal, e ou crepe 
suíço, e ou de pasteis, salgados em geral: 
Pontos: 102, 101, 100, 99, 95, 94, 92 
 
04) Estão destinadas para a comercialização de churrascos em geral, porções de “tira gosto” 
serviços derivados de bares e restaurantes, bebidas destiladas em dose, cerveja e refrigerante em 
lata e água mineral:  
Pontos nº: 72, 74, 75, 76, 77 
 
05)  Os demais pontos dentro da área de alimentação poderão comercializar gêneros 
alimentícios diversos, de acordo com as normas estabelecidas pela vigilância sanitária, bem como 
atividade compatível com espaço disponibilizado 
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ANEXO VIII 

 
NORMAS ESTABELECIDAS PARA “JUBILEU DE SÃO JOSE OPERÁRIO” 

 
PRINCIPAIS NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS A SEREM CUMPRIDAS PELOS 
PROPRIETÁRIOS DE BARRACAS, AMBULANTES E SIMILARES QUE COMERCIALIZAM 
ALIMENTOS E BEBIDAS. 
 
É OBRIGATÓRIO: 
 
1. Utilizar barracas de tamanho compatível com atividade para que os procedimentos de 
manipulação e preparo de alimentos (quando realizados) que sejam em ambientes cobertos e 
protegidos ao máximo possível de poeira, insetos e outros meios de contaminação; 
2. As operações de manipulação e preparo de alimentos deverão ser observadas e avaliadas 
pela autoridade sanitária, quanto ao risco à saúde do consumidor ficando a critério da mesma a 
permissão ou não de sua realização; 
3. As barracas deverão apresentar estado de conservação e limpeza adequadas para a 
atividade exercida, não sendo permitidas madeiras aparentes utilizadas como balcões e nem 
servir de depósito a materiais estranhos ao trabalho; 
4. As barracas que manipulam alimentos deverão ter água corrente, com pia para 
higienização, não podendo deixar a água escorrer para via pública, na área de manipulação o piso 
e parede devem ser de material de fácil higienização; 
5. Colocar lixeiras com tampa mecânica à disposição dos consumidores e dentro das áreas 
de manipulação; 
6. Uso de gelo industrializado para bebidas serão devidamente autorizado e registrado; 
7. Uso de copos, pratos, talheres canudos, maionese e ketchup, palitos, descartáveis e 
embalados individualmente; 
8. Os alimentos deverão chegar ao local de comercialização previamente preparado sendo 
transportados e mantidos sob refrigeração (salgados, carnes e molhos); 
9. Alimentos perecíveis e bebidas deverão ser armazenados em freezer separados; 
10. Comercialização de produtos alimentícios devidamente inspecionados e com procedência; 
11. Receber a fiscalização da Vigilância sanitária com cordialidade e respeito; 
12. Uso de caixa de isopor ou similares somente para bebidas, enlatados e água mineral em 
perfeitas condições e estado e higiene; 
13. Uso de churrasquinho de carnes, mussarela, somente industrializados; 
14. A venda de água ardente (pinga, maracupinga, batidas, cachaça, tequila) somente com 
registro no Ministério da Agricultura (DIPOA); 
15. A comercialização de bebidas alcoólicas e refrigerantes somente em lata ou recipiente 
plástico; 
16. O uso de sal somente em embalagem individual para acompanhamento de tequilas e etc. 
17. Manter chapas, grelhas e fogões sem proteção física contra contaminação de poeiras, 
insetos, salivas etc.; 
18. Manter o seu local de trabalho e áreas vizinhas sempre limpas durante e após as 
atividades; 
 
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO: 
 
1. Uso de utensílios velhos, mal lavados e mal higienizados; 
2. Uso de serragem ou areia no chão; 
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3. Que a pessoa que manipule dinheiro, toque nos alimentos; 
4. Fumar durante o serviço e no interior das barracas; 
5. Manter carnes ou outros alimentos perecíveis fora da geladeira ou freezer; 
6. Uso de mesas e bancadas sem revestimento impermeável; 
7. O uso de bisnagas com molho, maionese, ketchups, etc.; 
8. O uso de copos de vidro para servir bebidas em geral; 
9. O uso de gelo não industrializado para servir bebidas (caipirinha, caipfrutas, etc.) 
10. O uso de galões plásticos para condicionar e comercializar bebidas destiladas (alcoólicas – 
barracas e ambulantes); 
11. Self-service de qualquer espécie (sanduíches, cachorro quente, sorvetes e qualquer tipo 
de merengues, etc.); 
12. Fabricação de maionese em barracas, trailers e veículos padronizados; 
13. Que pessoas com ferimentos de qualquer espécie, adornos ou doenças contagiosas de 
quaisquer espécies que manipulem alimentos; 
14. Manter carnes inteiras (pernil) expostas sobre chapas ou outros utensílios para confecção 
de sanduíches; 
15. Bebidas destiladas acondicionadas em garrafas, galões sem registro, procedência e 
inspeção e outros recipientes reaproveitáveis para a comercialização de ambulantes e barracas; 
16. A comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em recipiente de vidro (cerveja, 
refrigerante, vodca com limão e etc.); 
17. A comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em bambus a metro e sacolés; 
18. O uso de espetos não industrializados em churrascos, doces etc; 
19. Manipular carnes, queijos para a fabricação de churrasco, dentro de barracas, Towners, e 
veículos de cachorro quente ou nas proximidades dos mesmos; 
20. Comercialização de drinks, tequilas, batidas, preparadas sem autorização e registro das 
mesmas, no Órgão competente (maracupinga, caipirinha, abacaxi e morango); 
21. A venda de maracupinga e destilados só poderão ser comercializados quando preparada 
na presença do consumidor, respeitando as normas de higienização e sanitárias; 
22. Manter chapas, grelhas, fogões em cima de balcões sem proteções adequadas etc.; 
23. Trabalhar sem jaleco, touca descartável, calçado fechado; 
24. O uso de flambagem em bebidas em barracas; 
25. Uso de caixa de papelão para depósitos de pelinhas; 
26. Proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas e cigarros para menores de 18 anos, 
conforme o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. 
OBSERVAÇÕES: O NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS ACARRETARÁ AS SEGUINTES 
PENALIDADES, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE SAÚDE DO ESTADO (LEI 13.317/99) E 
NORMAS SANITÁRIAS DO MUNICIPIO (LEIS 2.731/92 E 3.691/02) E RDC. 216/04: 
• ADVERTÊNCIA 
• APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DA MERCADORIA 
• INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA 
• INTERDIÇÃO DEFINITIVA 
• MULTA 

Barbacena, 14 de março de 2014. 
 
 
 

FRANCISCO BORGES 
GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
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ANEXO IX 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
  
O MUNICÍPIO DE BARBACENA, com sede na Rua Silva Jardim, n.º 340, Boa Morte, em 
Barbacena, Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 17.095.043/0001-09, neste ato representado 
por seu Prefeito Sr. Antonio Carlos Doorgal de Andrada, através da AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO - AGIR, autarquia municipal 
que assina o presente como Interveniente, ambos doravante denominados simplesmente 
MUNICÍPIO/AGÊNCIA ou com tais expressões isoladas, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Permissão de Uso, em conformidade com o Processo Seletivo Público n.º 001/2114, nos termos 
da legislação reguladora da matéria, mediante as cláusulas, condições e responsabilidades a 
seguir pactuadas: 
  
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
O presente contrato tem por objeto é a concessão de permissão remunerada de uso do espaço 
público, em caráter pessoal e precário, destinado à instalação da barraca de n.º XXX, situada no 
_______________________________________, com a finalidade exclusiva de exploração, pelo 
PERMISSIONÁRIO, da atividade econômica ____________, sujeita a prévia licença da Prefeitura 
Municipal de Barbacena, durante o 50º Jubileu de São José, no Bairro São José, em Barbacena, 
Minas Gerais, entre os dias 21 de abril e 01 de maio de 2.014.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato tem vigência no período de 21 de abril a 01 de maio de 2.014, devendo o 
PERMISSIONÁRIO desocupar o espaço objeto do presente instrumento, na forma, estado de 
conservação e condições contratuais anteriores ao uso. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
I) O valor a título de permissão de uso é de R$ XXX (XXXXXXX) fixo e irreajustável pelo ponto 
onde será instalada a atividade econômica. 
II) O pagamento do valor relativo à permissão de uso deverá ser feito na forma prevista no Edital 
que precedeu a celebração deste ajuste. 
 
CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 
I) DO PERMISSIONÁRIO 
a) Dar cumprimento aos termos do Edital constante do preâmbulo deste Contrato, que declara 
expressamente conhecer; 
b) Manter tabela de preços exposta, com informações visíveis e de fácil acesso ao público, com 
nome, preço e classificação dos produtos e serviços a ele oferecidos; 
c) Zelar e manter em bom estado de conservação e limpeza o espaço objeto desta Permissão; 
d) Permitir ao MUNICÍPIO/AGÊNCIA, quando este julgar necessário, a inspeção do espaço objeto 
do presente instrumento, bem como avaliar o cumprimento da finalidade contratual; 
e) Manter e repor os equipamentos e instalações postos à disposição em condições normais de 
uso no final do contrato sem direito a qualquer forma de retenção ou indenização; 
f) Pagar o preço público e eventuais tributos objeto da permissão de uso na forma fixada no Edital 
que precedeu a celebração deste Contrato; 
g) instalar pontos de energia elétrica, água e outros necessários ao exercício da atividade, 
arcando com o fornecimento e consumo perante os órgãos próprios; 
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h) Zelar por sua segurança, higiene, conservação e apresentação do espaço e da barraca que 
utilizar; 
i) Respeitar o espaço demarcado para a exploração de sua atividade econômica, arcando com os 
materiais ou locação de mesas, cadeiras e demais itens necessários para a exploração de sua 
atividade; 
j) se responsabilizar exclusivamente pela guarda dos equipamentos, produtos e demais itens 
localizados ou comercializados em seus pontos, durante todo o período de realização do evento; 
k) Manter rigoroso asseio pessoal, bem como seus pontos em perfeitas condições de higiene e 
conforto, sempre limpo, com todos seus equipamentos em perfeitas condições de uso, segundo 
as exigências de posturas, sanitárias, limpeza urbana, segurança pública, trânsito, metrologia, 
meio ambiente e todas aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida, sob pena de serem 
retirados do local e somente postos novamente em atividade depois de vistoriados e desde que 
cumpram as exigências legais e regulamentares; 
l) Colaborar com a fiscalização no que for necessário, tratando o fiscal com educação e 
urbanidade, prestando as informações solicitadas e apresentando os documentos pertinentes à 
atividade; 
m) Respeitar o Regulamento de Limpeza Urbana e demais normas expedidas pelo órgão 
competente do MUNICÍPIO; 
n) Tratar com urbanidade o público em geral e os clientes; 
o) Afixar cartazes e avisos de interesse público determinados pelo MUNICÍPIO/AGÊNCIA; 
p) Apresentar licença e o documento de identificação sempre que solicitado pelo 
MUNICÍPIO/AGÊNCIA; 
q) Acondicionar todo o lixo produzido em sacos plásticos para recolhimento no local indicado pelo 
MUNICÍPIO/AGÊNCIA; 
r) Responsabilizar-se, em decorrência da atividade desenvolvida, pelos danos eventualmente 
causados a terceiros, bem como pelos provenientes da manutenção de redes de serviços públicos 
e pelo custo de seu remanejamento, quando for o caso; 
s) Cumprir as normas de posturas, vigilância sanitária, limpeza urbana, segurança pública, 
trânsito, metrologia, meio ambiente e todas aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida; 
t) cumprir as exigências legais para o exercício da atividade, mesmo que venham posteriormente 
a serem estabelecidas, não constituindo direito adquirido do PERMISSIONÁRIO exercer tal 
atividade de conformidade com a legislação atualmente vigente, mas sim, se subordinando a 
todas e quaisquer legislações que venham a ser editadas a respeito da permissão de uso, seja no 
âmbito federal, estadual ou municipal, incluindo as normas de vigilância sanitária, do Corpo de 
Bombeiros, da Polícia, entre outras entidades ou Órgãos até o momento do evento; 
u) pagar todos os tributos municipais decorrentes da atividade que explorar; 
v) limpar e desocupar o espaço objeto do presente Instrumento no máximo em até 48 (quarenta e 
oito) horas após o encerramento do evento objeto do presente Instrumento; 
x) é de inteira responsabilidade do PERMISSIONÁRIO os danos causados a terceiros, sejam eles 
danos materiais e ou danos morais, advindos do trabalho realizado, incluindo a ação ou omissão 
de seus empregados, não podendo, em hipótese alguma, imputar, mesmo que solidariamente e 
ou subsidiariamente, quaisquer responsabilidades ao MUNICÍPIO ou à AGIR 
y) arcar com o custeio da taxa de ligação de água, no valor de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e 
cinqüenta centavos) que será feito através de requerimento próprio junto ao SAS; 
z) arcar com o custeio da taxa de ligação de energia elétrica, que deverá ser feito através de 
requerimento próprio junto a CEMIG.  
II) DO MUNICÍPIO/AGÊNCIA 
a)    Disponibilizar o espaço arrematado pelo PERMISSIONÁRIO com o mínimo de 48 (quarenta e 
oito) horas antes do evento objeto, juntamente com a respectiva barraca, que será igualmente 
definida e instalada com a mesma antecedência se fizer necessária; 
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b)   Providenciar a desmontagem e a retirada das barracas do evento instaladas, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento do evento; 
c)    Conceder ao PERMISSIONÁRIO o direito de uso espaço objeto do presente Contrato, 
mediante licença prévia, após o cumprimento das exigências editalícias e desde que satisfeitas 
todos os deveres e obrigações para tanto; 
b) fiscalizar a execução deste Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do 
PERMISSIONÁRIO pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 
c) comunicar ao PERMISSIONÁRIO qualquer irregularidade encontrada na Permissão, fixando-
lhe, quando não pactuado neste Contrato, prazo para corrigi-la; 
d) decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência deste Contrato; 
e) arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato. 
f) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 
g) intervir na utilização do espaço, nos casos e condições previstas em Lei. 
h) zelar pela boa qualidade da utilização do espaço público, receber, apurar e solucionar 
eventuais queixas e reclamações, cientificando o PERMISSIONÁRIO para as devidas 
regularizações. 
9.3. É proibido ao permissionário, nos respectivos pontos, comercializar quaisquer gêneros 
diversos daqueles estabelecidos pelos itens objeto do presente Edital. 
  
CLAUSULA QUINTA - DAS PROIBIÇÕES 
O PERMISSIONÁRIO não poderá:  
a) alienar, ceder, emprestar, locar, sublocar ou utilizar para outra finalidade o espaço permitido, no 
todo ou em parte ou por qualquer forma permitir que terceiro exerça a atividade objeto do contrato, 
sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, bem como iniciar as atividades comerciais no 
local da permissão sem observar a legislação reguladora da matéria, ensejando o 
descumprimento de tal dispositivo em cassação de pleno direito da permissão, sem direito ao 
ressarcimento do que foi pago, sem prejuízo de multas ou demais encargos incidentes; 
b) apregoar mercadoria em voz alta; 
c) expor ou vender produto diferente do constante no objeto deste Contrato; 
d) fazer uso do passeio, de quaisquer bens públicos incluindo muros e gradis, da arborização 
pública, do mobiliário urbano público, da fachada ou de quaisquer outras áreas das edificações 
lindeiras para exposição, depósito ou estocagem de mercadoria ou vasilhame ou para colocação 
de apetrecho destinado à afixação de faixa e cartaz ou a suporte de toldo ou barraca; 
e) ocupar espaço maior do que o que lhe foi autorizado/permitido, assim entendida a exposição de 
produto fora dos limites do espaço definido; 
f) lançar, na área ou nos arredores da barraca, detrito, gordura e água servida ou lixo de qualquer 
natureza, bem como desrespeitar norma de direito urbanístico ou ambiental; 
g) utilizar letreiro, cartaz, faixa e outro processo de comunicação no local de realização das 
festividades; 
h) fazer propaganda de caráter político ou religioso durante a realização do evento; 
i) fornecer produtos para revenda em outros pontos;  
j) apresentar-se vestido inadequadamente, fora dos padrões exigidos pela vigilância sanitária; 
k) comercializar, possuir ou portar materiais perigosos ou insalubres, tais como explosivos, 
instrumentos pérfuro-cortantes e quaisquer outros que possam causar risco ou ameaça à saúde e 
integridade física das pessoas. 
l) Não serão permitidos a colocação de pontos fora do padrão das barracas (TENDAS 
PADRONIZADAS) oferecidas pela AGIR, exceto para a comercialização de pasteis, cocadas, 
churros, maça do amor, crepes, e doces que necessitam de instalação de tachos para 
acondicionamento de óleo em altas temperaturas. 
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CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
O descumprimento de qualquer das obrigações, condições ou proibições assumidas pelo 
PERMISSIONÁRIO neste Contrato e no Edital que o precedeu é motivo para rescisão antecipada 
do presente, independentemente de notificação, do mesmo modo que ocorrerá a rescisão em 
caso de insolvência civil do PERMISSIONÁRIO, falta de pagamento do preço público ofertado, 
além de falta de bom uso do espaço público ou comportamento não condizente com o local do 
evento. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
I) Ao PERMISSIONÁRIO que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos 
legais poderá ser aplicado as seguintes penalidades, isolada ou conjuntamente, a critério do 
MUNICÍPIO/AGÊNCIA, conforme a gravidade da infração, sendo: 
a) Advertência; 
b) Suspensão do direito de licitar junto ao MUNICÍPIO por até dois (02) anos; 
c) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Permissionária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes; 
d) Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza ao  
PERMISSIONÁRIO. 
e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato. 
II) Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o 
contraditório e a ampla defesa. 
  
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
I) O presente contrato vincula-se ao Edital de Licitação que o precedeu, que fica fazendo parte 
integrante deste para todos os fins e efeitos. 
II) Fica eleito o Foro da Comarca de Barbacena para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda 
do presente Contrato, independentemente de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
  
Por estarem as partes de acordo com os termos e condições previstas no presente Instrumento, 
assina o mesmo em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, para que 
surta os seus jurídicos e legais efeitos. 
  
Barbacena, ____ de __________________ de 2.014. 
  
Testemunha 1                                                Testemunha 2 
Ass.:___________________                         Ass.:___________________                  
Nome:__________________                        Nome: _________________ 
CI:_____________________                        CI:_____________________ 
CPF: ___________________                        CPF:____________________ 
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ANEXO X 
PROJETO 

 
 

QUADRO DE ÁREAS 

CASA PAROQUIAL
SANITÁRIOS (PÇA PADRE HILÁRIO)

498,70 m²
326,50 m²

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 2.757,75 m²

BASÍLICA 1.611,35 m²

SANITÁRIOS (R. DR. OSWALDO FORTINI) 50,00 m²

DESCRIÇÃO ÁREA

PALANQUE 271,20 m²

PARQUE DE DIVERSÕES
ÁREA DE REFÚGIO

2.425,66 m²
7.110,77 m²

VIAS PÚBLICAS 11.830,00 m²

ÁREA DESTINADAS À BARRACAS 6.396,50 m²

DESCRIÇÃO ÁREA

ESPAÇOS PADRONIZADOS:

ESPAÇO DE 9x3m = 27m²   (06 unidades)
ESPAÇO DE 10x10m = 100m²    (05 unidades)

ESPAÇO DE 3x3m = 9m²  (145 unidades)
ESPAÇO DE 6x3m = 18m²   (31 unidades)
ESPAÇO DE 6x4m = 24m²   (05 unidades)

ESPAÇO DE 2x2m = 4m²  (23 unidades)
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Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

(Republicado)
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