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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2014

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

ATOS ORDINATÓRIOS

ATO ORDINATÓRIO Nº 075/FEV2014 – DECRE-
TO 7512/2013 – QUINQUÊNIO - ALBA LISIAN 
CANDIAN FERREIRA, Matrícula nº 7.499/01, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, referen-
te ao 3º Quinquênio, a partir de 17/02/2014.ANA LÚ-
CIA VICTOR, Matrícula nº 3.030/01, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, referente ao 
5º Quinquênio, a partir de 01/02/2014.ANGELA PE-
DRO FALDO, Matrícula nº 2.227/01, lotada na Secreta-
ria Municipal de Fazenda, referente ao 8º Quinquênio, 
a partir de 05/02/2014.ANGELA TEREZINHA DE FARIA 
DO CARMO, Matrícula nº 2.614/01, lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação e Desporto, referente ao 6º 
Quinquênio, a partir de 21/02/2014.CARMEM FÁTIMA 
DE SOUZA MARTINS, Matrícula nº 4.859/01, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, referen-
te ao 4º Quinquênio, a partir de 03/03/2013.CARMEM 
LÚCIA SATYRO DE SOUZA, Matrícula nº 3.031/01, lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, 
referente ao 5º Quinquênio, a partir de 22/02/2014.
CLÁUDIA MÁRCIA MONTEIRO RAPOSO ECHTERNA-
TCHT, Matrícula nº 7.496/01, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, referente ao 3º Quin-
quênio, a partir de 19/01/2014.CLÁUDIA MARIA DE 
ARAÚJO, Matrícula nº 9.117/01, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, referente ao 3º 
Quinquênio, a partir de 30/01/2013.CLEONICE MARIA 
DA CRUZ KRAMBECK, Matrícula nº, lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação e Desporto, referente ao 5º 
Quinquênio, a partir de 25/12/2013.DENISE DA CON-
CEIÇÃO CAPILUPI PILAR, Matrícula nº 3.033/01, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, 
referente ao 5º Quinquênio, a partir de 25/01/2014.
DENISIA MARIA DE MELO GUIMARÃES, Matrícula nº 
7.968/01, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, a partir de 
17/02/2014.EDVAL MACHADI DE OLIVEIRA JÚNIOR, 
Matrícula nº 12.074/01, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, 
a partir de 16/02/2014.ELIZABETH MARIA DOS AN-
JOS, Matrícula nº 12.071/01, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, referente ao 3º Quin-
quênio, a partir de 24/02/2014.ELIZAINE LAFORRETH 
DE MOURA BERTOLIN, Matrícula nº 7.979/01, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, refe-
rente ao 3º Quinquênio, a partir de 09/05/2013.ERIKA 
PATRÍCIA RODRIGUES PEREIRA CAETANO, Matrícula 
nº 8.607/01, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, a partir 
de 21/02/2014.FLAVIA ADRIANA DE SOUZA COIM-
BRA, Matrícula nº 7.971/01, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, referente ao 3º Quin-
quênio, a partir de 06/12/2013.FRANCISLENE 
APARECIDA DA SILVA, Matrícula nº 3.034/01, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, refe-
rente ao 5º Quinquênio, a partir de 12/02/2014.IVANA 
MARIA PREZOT, Matrícula nº 3.036/01, lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, referente 
ao 5º Quinquênio, a partir de 27/01/2014.JANE MARIA 
ROSA BUZATTI, Matrícula nº 7.976/01, lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, referente 
ao 3º Quinquênio, a partir de 27/02/2014.JOÃO BA-
TISTA DO ESPÍRITO SANTO, Matrícula nº 6.510/01, 
lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, refe-
rente ao 4º Quinquênio, a partir de 17/12/2013.JOR-
GE LUIZ GARCIA DA SILVA, Matrícula nº 5.844/01, 
lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, referente 
ao 4º Quinquênio, a partir de 11/02/2014.JOSÉ DE 
OLIVEIRA, Matrícula nº 2.117/01, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, referente ao 7º 
Quinquênio, a partir de 21/01/2014.JOSÉ DE OLIVEI-

RA, Matrícula nº 4.157/01, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas, referente ao 4º Quinquênio, a 
partir de 26/04/2013.JOSÉ FRANCISCO LOSCHI, Ma-
trícula nº 2.669/01, lotado na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas, referente ao 6º Quinquênio, a partir 
de 28/02/2014.JOSÉ MANOEL DA FONSECA, Matrícula 
nº 2.453/01, lotado na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas, referente ao 7º Quinquênio, a partir de 
24/01/2013.JUSSARA MARIA DE CARVALHO DELBEM, 
Matrícula nº 7.975/01, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, 
a partir de 24/02/2014.LUCIA HELENA PEREIRA MI-
RANDA, Matrícula nº 3.819/01, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, referente ao 4º 
Quinquênio, a partir de 23/02/2014.LUCILENE DE FÁ-
TIMA DIAS, Matrícula nº 4.404/01, lotada na Secreta-
ria Municipal de Coordenação e Programas Sociais, 
referente ao 4º Quinquênio, a partir de 19/12/2013.
LUIZ FLÁVIO DE JESUS, Matrícula nº 6.936/01, lotado 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas, referente 
ao 4º Quinquênio, a partir de 01/12/2013.MAGDA 
FERREIRA MENDES, Matrícula nº 7.516/01, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, referen-
te ao 3º Quinquênio, a partir de 06/09/2013.MARCÍ-
LIA DE CASTRO MOREIRA JABRAZI, Matrícula nº 
5.846/01, lotada na Controladoria Geral do Município, 
referente ao 4º Quinquênio, a partir de 26/02/2014.
MARCÍLIA MARIA DE CARVALHO, Matrícula nº 
7.974/01, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, a partir de 
27/02/2014.MARIA APARECIDA DE SOUZA, Matrícula 
nº 3.810/01, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, referente ao 4º Quinquênio, a partir 
de 15/02/2014.MARIA APARECIDA DIAS MORAIS, Ma-
trícula nº 3.017/01, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, referente ao 5º Quinquênio, a 
partir de 27/12/2013.MARIA CÉLIA DE ALMEIDA RI-
VELLI, Matrícula nº 7.106/01, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, referente ao 3º 
Quinquênio, a partir de 26/02/2014.MARIA DA CON-
CEIÇÃO MOREIRA HENRIQUES, Matrícula nº 7.964/01, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, referente ao 3º Quinquênio, a partir de 17/02/2014.
MARIA EDITH ALVES QUINTÃO, Matrícula nº 
19.184/01, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, referente ao 1º Quinquênio, a partir 
de 09/02/2014.MARIA GORETE BRAGA PEREIRA, Ma-
trícula nº 10.884/01, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, a 
partir de 15/11/2013.MARIA JOSÉ DE ALMEIDA, Ma-
trícula nº 3.984/01, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, referente ao 4º Quinquênio, a 
partir de 15/02/2014.MARIA JOSÉ TOLLEDO GONÇAL-
VES, Matrícula nº 11.474/01, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, referente ao 3º Quin-
quênio, a partir de 24/02/2014.MARIA MADALENA 
HENRIQUES, Matrícula nº 7.490/01, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, referente ao 
3º Quinquênio, a partir de 17/02/2014. MARIVANE 
FÁTIMA BERTOLIN, Matrícula nº 7.113/01, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, referen-
te ao 3º Quinquênio, a partir de 18/02/2014.NEIDI-
MAR DE OLIVEIRA E SILVA, Matrícula nº 3.813/01, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, referente ao 4º Quinquênio, a partir de 18/02/2014.
NÍVIA DE FÁTIMA OLIVEIRA CAMPOS, Matrícula nº 
7.513/01, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, a partir de 
25/02/2014.PAULO CESAR DE OLIVEIRA, Matrícula nº 
2.752/01, lotado na Secretaria Municipal de Obras Pú-
blicas, referente ao 5º Quinquênio, a partir de 
01/08/2011.PAULO CÉSAR MELO DO NASCIMENTO, 
Matrícula nº 2.620/01, lotado na Secretaria Municipal 
de Obras Públicas, referente ao 6º Quinquênio, a par-
tir de 25/02/2014. REGINA LÚCIA MORAES DOS REIS, 
Matrícula nº 7.563/01, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, 
a partir de 24/02/2014.ROMILDA REGINA DE CARVA-
LHO SANTOS, Matrícula nº 7.963/01, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, referente ao 
3º Quinquênio, a partir de 23/02/2014. ROSANA DE 
OLIVEIRA MESSIAS SCANAPIECO, Matrícula nº 

10.889/01, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, a partir 
de 23/02/2014.ROSANA MAGALHÃES DA COSTA, Ma-
trícula nº 10.295/01, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, a 
partir de 24/02/2014.SANDRA RODRIGUES DUARTE 
ASSIS, Matrícula nº 11.603/01, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, referente ao 3º 
Quinquênio, a partir de 29/01/2014.SEBASTIÃO BE-
NEDITO RAMOS, Matrícula nº 2.207/01, lotado na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, referente 
ao 7º Quinquênio, a partir de 23/02/2014.SIRLANE 
MARGARIDA CANDIAN ANDRETTO, Matrícula nº 
4.144/01, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Desporto, referente ao 4º Quinquênio, a partir de 
07/09/2011.SUELI ROSA DOS SANTOS, Matrícula nº 
3.024/01, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Desporto, referente ao 5º Quinquênio, a partir de 
27/12/2013.VERA LÚCIA BELO DE ASSIS BRANDÃO, 
Matrícula nº 7.494/01, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, 
a partir de 17/02/2014.

ATO ORDINATÓRIO Nº 076/ FEV2014 – DECRE-
TO 7512/2013 - FÉRIAS REGULAMENTARES - 
Ademir Garcia de Oliveira, matrícula nº 415901, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Obras Públicas, 
período aquisitivo 01/08/2012 a 31/07/2013, período 
de gozo 17/02/2014 a 18/03/2014; Ana Maria de Al-
meida, matrícula nº 400401, lotado(a) na Secretaria 
da Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal, período 
aquisitivo 08/07/2012 a 07/07/2013, período de gozo 
06/02/2014 a 07/03/2014; Angela Roman Rodrigues, 
matrícula nº 1920202, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
11/05/2013 a 10/05/2014, período de gozo 
16/02/2014 a 17/03/2014; Antonio Augusto Campos, 
matrícula nº 306201, lotado(a) na Guarda Municipal, 
período aquisitivo 14/05/2012 a 13/05/2013, período 
de gozo 02/02/2014 a 03/03/2014; Antonio Sebastiao 
da Silva  Filho, matrícula nº 207501, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 25/10/2012 a 24/10/2013, período de gozo 
05/02/2014 a 06/03/2014; Aparecida Eliane A Fontes, 
matrícula nº 1088701, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/03/2013 a 28/02/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Aparecida Maria Emidio 
Silva, matrícula nº 1392501, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
06/06/2013 a 05/06/2014, período de gozo 
23/02/2014 a 24/03/2014; Aparecida Paiva M de Cas-
tro, matrícula nº 750601, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Ariane Cardoso Figueiredo 
Silva, matrícula nº 1925101, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
02/05/2013 a 01/05/2014, período de gozo 
23/02/2014 a 24/03/2014; Claudia Paulino Neves Mi-
randa, matrícula nº 911201, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Claudia Vidal Ambrosio, 
matrícula nº 751801, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/03/2013 a 28/02/2014, período de gozo 
26/02/2014 a 27/03/2014; Dilza Aparecida da Silva, 
matrícula nº 1457302, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
02/05/2012 a 01/05/2013, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Divino Luiz Gomes, matrí-
cula nº 563901, lotado(a) na Guarda Municipal, perío-
do aquisitivo 15/08/2012 a 14/08/2013, período de 
gozo 02/02/2014 a 03/03/2014; Elcio Eugenio dos 
Santos, matrícula nº 418701, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/08/2012 a 31/07/2013, período de gozo 
03/02/2014 a 04/03/2014; Eliane Aparecida Campos 
Gava, matrícula nº 414601, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/08/2012 a 31/07/2013, período de gozo 
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01/02/2014 a 02/03/2014; Eliane Aparecida de Souza, 
matrícula nº 931201, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
06/06/2013 a 05/06/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Eliane Maria Neves Mar-
tins, matrícula nº 709301, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Elizeu Oliveira R Costa, 
matrícula nº 413201, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/08/2013 a 31/07/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Eva Maria Aparecida Fer-
reira, matrícula nº 260101, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/08/2012 a 31/07/2013, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Fatima Helena de A  Cam-
pos, matrícula nº 293201, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
02/05/2013 a 01/05/2014, período de gozo 
23/02/2014 a 24/03/2014; Fatima Rodrigues Silva 
Santos, matrícula nº 280601, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
24/02/2013 a 23/02/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Fernanda Maria da Cunha 
Viana I, matrícula nº 796101, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
22/02/2013 a 21/02/2014, período de gozo 
21/02/2014 a 22/03/2014; Fernando Campos, matrí-
cula nº 281601, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 06/04/2013 a 
05/04/2014, período de gozo 01/02/2014 a 
02/03/2014; Geraldo Martins do Nascimento, matrícu-
la nº 306401, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas, período aquisitivo 02/02/2013 a 
01/02/2014, período de gozo 10/02/2014 a 
11/03/2014; Helio Luiz Gomes, matrícula nº 564201, 
lotado(a) na Guarda Municipal, período aquisitivo 
15/08/2012 a 14/08/2013, período de gozo 
03/02/2014 a 04/03/2014; Iara Rocha Faria Duque, 
matrícula nº 709501, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Iraci Maria da S  Nascimen-
to, matrícula nº 293001, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/04/2013 a 31/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Isabel da Assunção Cam-
pos, matrícula nº 274501, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
03/02/2013 a 02/02/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Izabel Analia de Almeida 
Silva, matrícula nº 797001, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Joanina Aparecida Garcia 
de Almeida, matrícula nº 911401, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, período aqui-
sitivo 18/03/2012 a 17/03/2013, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Joao Batista do E Santo, 
matrícula nº 651001, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Obras Públicas, período aquisitivo 01/09/2011 a 
31/08/2012, período de gozo 10/02/2014 a 
11/03/2014; Jorge Luiz Garcia da Silva, matrícula nº 
584401, lotado(a) na Secretaria Muncipal de Fazenda, 
período aquisitivo 06/01/2013 a 05/01/2014, período 
de gozo 17/02/2014 a 18/03/2014; Jose Ferreira do 
Nascimento, matrícula nº 276601, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, período aqui-
sitivo 12/05/2013 a 11/05/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Jose Maria de Oliveira, 
matrícula nº 564401, lotado(a) na Guarda Municipal, 
período aquisitivo 15/08/2012 a 14/08/2013, período 
de gozo 02/02/2014 a 03/03/2014; Jose Moreira do 
Carmo, matrícula nº 273801, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
13/02/2013 a 12/02/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Julia Moreira da Cunha, 
matrícula nº 709701, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2012 a 17/03/2013, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Julio Domingos da Costa 

Filho, matrícula nº 487201, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão, período aquisiti-
vo 22/02/2013 a 21/02/2014, período de gozo 
24/02/2014 a 25/03/2014; Lea Maria de Fatima Viole-
ti  Pinto, matrícula nº 414701, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/08/2013 a 31/07/2014, período de gozo 
20/02/2014 a 21/03/2014; Marcelle Cristina de Souza 
E Silva, matrícula nº 1930001, lotado(a) na Secretaria 
Muncipal de Fazenda, período aquisitivo 06/06/2012 a 
05/06/2013, período de gozo 24/02/2014 a 
25/03/2014; Marcia Auxiliadora Prenazzi, matrícula nº 
381601, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 21/02/2013 a 
20/02/2014, período de gozo 01/02/2014 a 
02/03/2014; Maria Aparecida Dias Morais I, matrícula 
nº 1925201, lotado(a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 02/05/2013 a 
01/05/2014, período de gozo 01/02/2014 a 
02/03/2014; Maria Aparecida Mendes Alves, matrícula 
nº 281301, lotado(a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 26/02/2013 a 
25/02/2014, período de gozo 01/02/2014 a 
02/03/2014; Maria Auxiliadora C Moreira, matrícula nº 
1206401, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 18/03/2012 a 
17/03/2013, período de gozo 01/02/2014 a 
02/03/2014; Maria Cecilia Moreira, matrícula nº 
487101, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 22/02/2013 a 
21/02/2014, período de gozo 01/02/2014 a 
02/03/2014; Maria das Gracas Pereira, matrícula nº 
709401, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 18/03/2013 a 
17/03/2014, período de gozo 01/02/2014 a 
02/03/2014; Maria das Gracas V Martins, matrícula nº 
751701, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 01/03/2013 a 
28/02/2014, período de gozo 01/02/2014 a 
02/03/2014; Maria Madalena G de Oliveira Araujo, ma-
trícula nº 711201, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 01/03/2013 a 
28/02/2014, período de gozo 01/02/2014 a 
02/03/2014; Maria Solange Lucindo Magno, matrícula 
nº 1147301, lotado(a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 18/03/2013 a 
17/03/2014, período de gozo 01/02/2014 a 
02/03/2014; Mariluzia Navarro Ananias de Souza, ma-
trícula nº 1935101, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Coordenação de Programas, período aquisitivo 
18/07/2012 a 17/07/2013, período de gozo 
03/02/2014 a 04/03/2014; Marina Lucia de C M Olivei-
ra, matrícula nº 910701, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Maristela Barbosa Feres, 
matrícula nº 750801, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Moises Rodrigues dos San-
tos, matrícula nº 273901, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
26/02/2013 a 25/02/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Monica Cristina Neto Cury, 
matrícula nº 797201, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
22/03/2013 a 21/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Newton Goncalves Nezio, 
matrícula nº 564901, lotado(a) na Secretaria da Chefia 
de Gabinete do Prefeito Municipal, período aquisitivo 
02/07/2012 a 01/07/2013, período de gozo 
03/02/2014 a 04/03/2014; Nilda Moreira de Paiva I, 
matrícula nº 1029101, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Odair Jose de Oliveira, ma-
trícula nº 566601, lotado(a) na Guarda Municipal, pe-
ríodo aquisitivo 02/07/2012 a 01/07/2013, período de 
gozo 01/02/2014 a 02/03/2014; Odair Jose Ferreira, 
matrícula nº 1737501, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/07/2013 a 30/06/2014, período de gozo 

27/02/2014 a 28/03/2014; Priscila Villela Delmonte, 
matrícula nº 1936601, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
05/08/2013 a 04/08/2014, período de gozo 
22/02/2014 a 23/03/2014; Regina Maria Sucasas, ma-
trícula nº 709801, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 18/03/2013 a 
17/03/2014, período de gozo 01/02/2014 a 
02/03/2014; Richarlle de Paula Teixeira, matrícula nº 
1927901, lotado(a) na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas, período aquisitivo 26/04/2012 a 25/04/2013, 
período de gozo 24/02/2014 a 25/03/2014; Rosana 
Faria da Silva, matrícula nº 969901, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Rosana Magalhaes da Cos-
ta I, matrícula nº 1920801, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/02/2013 a 31/01/2014, período de gozo 
07/02/2014 a 08/03/2014; Rosana Maria Almeida 
Lima, matrícula nº 750401, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Rosemeire Barroso da Sil-
va, matrícula nº 1961502, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/02/2013 a 17/02/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Sebastiao Benedito Ramos, 
matrícula nº 220701, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
16/02/2013 a 15/02/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Sergio Jose Rossini Junior, 
matrícula nº 1949001, lotado(a) na Secretaria da Che-
fia de Gabinete do Prefeito Municipal, período aquisiti-
vo 07/12/2012 a 06/12/2013, período de gozo 
17/02/2014 a 18/03/2014; Silvana Roman Teixeira, 
matrícula nº 1569601, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
06/06/2013 a 05/06/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Sueli Maria Alves Carvalho, 
matrícula nº 710101, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
19/03/2013 a 18/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Valdelice de Lourdes Fer-
reira, matrícula nº 1029201, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Vanderlea Costa Carneiro 
I, matrícula nº 911101, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2013 a 17/03/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Vanilda da Silva Matos, 
matrícula nº 281001, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
24/02/2013 a 23/02/2014, período de gozo 
12/02/2014 a 13/03/2014; Vitorium Roberto Ferreira 
Vale, matrícula nº 486301, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, período aquisitivo 
14/02/2013 a 13/02/2014, período de gozo 
17/02/2014 a 18/03/2014; Wagner de Almeida Siquei-
ra, matrícula nº 565201, lotado(a) na Guarda Munici-
pal, período aquisitivo 02/07/2012 a 01/07/2013, perí-
odo de gozo 04/02/2014 a 05/03/2014; Zelma Maria 
do Nascimento, matrícula nº 292701, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 01/02/2013 a 31/01/2014, período de gozo 
01/02/2014 a 02/03/2014; Aparecida Maria Lisboa, 
matrícula n° 2499501, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Saúde Pública, período aquisitivo 05/01/2012 a 
04/10/2013, período de gozo 15/02/2014 a 
16/03/2014; Denilton Demartino, matrícula n° 
1974701, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde 
Pública, período aquisitivo 02/01/2012 a 01/01/2013, 
período de gozo 10/02/2014 a 11/03/2014; Denise 
Maria Matta Diz, matrícula n°1938901, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde Pública, período aquisi-
tivo 08/07/2011 a 07/07/2012, período de gozo 
14/02/2014 a 15/03/2014; Expedito dos Santos, ma-
trícula n° 1959001, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Saúde Pública, período aquisitivo 22/02/2012 a 
21/02/2013, período de gozo 10/02/2014 a 
11/03/2014; Marcia Filomena Moreira, matrícula n° 
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1910801, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde 
Pública, período aquisitivo 01/09/2012 a 31/08/2013, 
período de gozo 17/02/2014 a 18/03/2014; Maria da 
Gloria de Souza, matrícula n° 1939701, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde Pública, período aquisi-
tivo08/07/2012 a 07/07/2013, período de gozo 
03/02/2014 a 04/03/2014; Maria Lucia Francisca G. 
Lisboa, matrícula n° 1908401, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde Pública, período aquisitivo 
15/05/2010 a 14/05/2011, período de gozo 
24/02/2014 a 25/03/2014; Nilcea Aparecida M. Andra-
de, matrícula n° 1916101, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde Pública, período aquisitivo 30/09/2012 
a 29/09/2013, período de gozo 05/02/2014 a 
06/03/2014; Rosangela Maria G. Custodio, matrícula 
n° 1916601, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saú-
de Pública, período aquisitivo 01/02/2013 a 
31/01/2014, período de gozo 05/02/2014 a 
06/03/2014; Aparecida Maria Lisboa, matrícula n° 
2499501, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde 
Pública, período aquisitivo 05/01/2012 a 04/10/2013, 
período de gozo 15/02/2014 a 16/03/2014; Silvania 
Aparecida Tonholo Simoes, matrícula n° 1957201, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde Pública, 
período aquisitivo 14/02/2013 a 13/02/2014, período 
de gozo 13/02/2014 a 14/03/2014. 

ATO ORDINATÓRIO Nº 077/ FEV2014 – DE-
CRETO 7512/2013 - FÉRIAS PREMIO - Ade-
mir Jose  de Paiva, matrícula 565801, lotado (a) na 
Guarda Municipal, início em 01/02/2014, com retorno 
ao serviço em 03/03/2014, referente ao 3º periodo 
quinquenal de 16/09/04 a 16/09/09, por 30 dias; 
Alda Regina  de O Bissulle, matrícula 298801, lotado 
(a) na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, 
início em 14/02/2014, com retorno ao serviço em 
15/05/2014, referente ao 5º periodo quinquenal de 
01/01/09 a 01/01/14, por 90 dias; Angela Maria Pe-
reira, matrícula 207101, lotado (a) na Secretaria Mun-
cipal de Coordenação de Programas Sociais, início em 
03/02/2014, com retorno ao serviço em 04/05/2014, 
referente ao 6º periodo quinquenal de 13/06/02 a 
13/06/07, por 90 dias; Angela Pedro Falco, matrícula 
222701, lotado (a) na Secretaria Municipal de Fazen-
da, início em 03/02/2014, com retorno ao serviço em 
04/05/2014, referente ao 8º periodo quinquenal de 
01/04/09 a 01/04/14, por 90 dias; Aparecida Maria  
de Oliveira Fernandes, matrícula 583301, lotado (a) 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, 
início em 19/02/2014, com retorno ao serviço em 
21/03/2014, referente ao 3º periodo quinquenal de 
14/03/04 a 14/03/09, por 30 dias; Catarina Apareci-
da Damasceno Guedes, matrícula 285301, lotado (a) 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, 
início em 19/02/2014, com retorno ao serviço em 
20/05/2014, referente ao 5º periodo quinquenal de 
10/08/07 a 10/08/12, por 90 dias; Dalmo Lindomar  
de Almeida, matrícula 569501, lotado (a) na Guarda 
Municipal, início em 01/02/2014, com retorno ao ser-
viço em 03/03/2014, referente ao 3º periodo quinque-
nal de 16/09/06 a 16/09/11, por 30 dias; Ermerinda 
Lourdes da Silva, matrícula 299401, lotado (a) na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, início em 
03/02/2014, com retorno ao serviço em 04/05/2014, 
referente ao 3º periodo quinquenal de 01/01/99 a 
01/01/04, por 90 dias; Francislene Aparecida da Silva, 
matrícula 303401, lotado (a) na Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, início em 10/02/2014, com 
retorno ao serviço em 12/03/2014, referente ao 2º pe-
riodo quinquenal de 01/02/94 a 01/02/99, por 30 dias; 
Heloisa Bergamaschi  de Paula, matrícula 273401, lo-
tado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, início em 01/02/2014, com retorno ao serviço 
em 03/03/2014, referente ao 5º periodo quinquenal 
de 03/02/06 a 03/02/11, por 30 dias; Ilza Heleno, 
matrícula 280201, lotado (a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, início em 01/02/2014, 
com retorno ao serviço em 13/03/2014, referente ao 
4º periodo quinquenal de 24/02/02 a 24/02/07, por 
40 dias; Isaura Bertolin  de Paiva, matrícula 269501, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, início em 03/02/2014, com retorno ao serviço 

em 05/03/2014, referente ao 3º periodo quinquenal 
de 01/09/95 a 01/09/00, por 30 dias; Jose Henrique 
Cobucci Campos, matrícula 408801, lotado (a) na Se-
cretaria Municipal da Chefia de Gabinete do Prefeito 
Municipal, início em 18/02/2014, com retorno ao ser-
viço em 19/05/2014, referente ao 2º periodo quinque-
nal de 01/08/99 a 01/08/04, por 90 dias; Lucia Helena 
Ribeiro Tostes, matrícula 265101, lotado (a) na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, início em 
01/02/2014, com retorno ao serviço em 02/05/2014, 
referente ao 4º periodo quinquenal de 13/08/99 a 
13/08/04, por 90 dias; Luiz Antonio Campos, matrí-
cula 202001, lotado (a) na Secretaria Muncipal de 
Planejemento e Gestão, início em 03/02/2014, com 
retorno ao serviço em 04/05/2014, referente ao 6º 
periodo quinquenal de 27/03/03 a 27/03/08, por 90 
dias; Marcia Helena Evangelista  de Paula, matrícula 
301601, lotado (a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, início em 01/02/2014, com retorno 
ao serviço em 02/05/2014, referente ao 5º periodo 
quinquenal de 01/01/09 a 01/01/14, por 90 dias; Ma-
ria Aparecida Dionisio Lino, matrícula 303701, lotado 
(a) na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, 
início em 03/02/2014, com retorno ao serviço em 
25/03/2014, referente ao 3º periodo quinquenal de 
01/02/99 a 01/02/04, por 50 dias; Maria Elzi Vargas, 
matrícula 301901, lotado (a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, início em 18/02/2014, 
com retorno ao serviço em 19/05/2014, referente ao 
4º periodo quinquenal de 04/06/04 a 04/06/09, por 
90 dias; Maria Elzi Vargas, matrícula 301901, lotado 
(a) na Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, início em 03/02/2014, com retorno ao serviço em 
18/02/2014, referente ao 3º periodo quinquenal de 
04/06/99 a 04/06/04, por 15 dias; Maria Helena  de 
Araujo, matrícula 276201, lotado (a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, início em 03/02/2014, 
com retorno ao serviço em 04/04/2014, referente ao 
1º periodo quinquenal de 14/04/86 a 14/04/91, por 
60 dias; Maria Helena Meira Nascimento, matrícula 
280301, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, início em 01/02/2014, com retorno ao 
serviço em 18/03/2014, referente ao 4º periodo quin-
quenal de 24/02/02 a 24/02/07, por 45 dias; Mario da 
Silva, matrícula 283201, lotado (a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, início em 03/02/2014, 
com retorno ao serviço em 05/03/2014, referente ao 
2º periodo quinquenal de 09/03/92 a 09/03/97, por 
30 dias; Milton Fagundes Alves, matrícula 567601, lo-
tado (a) na Guarda Municipal, início em 01/02/2014, 
com retorno ao serviço em 03/03/2014, referente ao 
3º periodo quinquenal de 16/09/06 a 16/09/11, por 
30 dias; Neri Rodrigues Contin, matrícula 563001, lo-
tado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, início em 03/02/2014, com retorno ao serviço 
em 04/05/2014, referente ao 2º periodo quinquenal 
de 01/01/07 a 01/01/12, por 90 dias; Oswaldo Onicio 
das Chagas, matrícula 296501, lotado (a) na Secre-
taria Muncipal de Obras Públicas e Mobilidade Urba-
na, início em 17/02/2014, com retorno ao serviço em 
18/05/2014, referente ao 5º periodo quinquenal de 
15/05/06 a 15/05/11, por 90 dias; Raymundo Olivei-
ra Almeida, matrícula 275401, lotado (a) na Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Rural, início em 
03/02/2014, com retorno ao serviço em 04/04/2014, 
referente ao 4º periodo quinquenal de 01/05/01 a 
01/05/06, por 60 dias; Rita  de Cassia Ferreira Souza, 
matrícula 281501, lotado (a) na Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, início em 03/02/2014, com 
retorno ao serviço em 25/03/2014, referente ao 3º pe-
riodo quinquenal de 30/03/97 a 30/03/02, por 50 dias; 
Rosana Maria Emidio Araujo, matrícula 270301, lotado 
(a) na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, 
início em 01/02/2014, com retorno ao serviço em 
13/03/2014, referente ao 3º periodo quinquenal de 
25/09/95 a 25/09/00, por 40 dias; Sueli Rosa dos San-
tos, matrícula 302401, lotado (a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Desporto, início em 01/02/2014, 
com retorno ao serviço em 02/05/2014, referente ao 
5º periodo quinquenal de 01/01/09 a 01/01/14, por 90 
dias; Vera Marcia Cunnin C Ferreira, matrícula 304501, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-

porto, início em 03/02/2014, com retorno ao serviço 
em 04/04/2014, referente ao 2º periodo quinquenal 
de 28/02/94 a 28/02/99, por 60 dias; 

ATO ORDINATÓRIO Nº 078 FEV2014– DECRE-
TO 7512/2013 – LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DA SAÚDE - Agda Rosa Damasceno, matrícula nº 
302701, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 17/02/2014, com retorno ao 
serviço em 19/02/2014, médico: Dr. Antonio Carlos 
Jorge Miziara; Agda Rosa Damasceno, matrícula nº 
1276401, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 17/02/2014, com retorno ao 
serviço em 19/02/2014, médico: Dr. Antonio Carlos 
Jorge Miziara; Aline Ferreira Vidal Campos, matrícula 
nº 1918801, lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir 10/02/2014, com retor-
no ao serviço em 15/02/2014, médico: Dr. Mauro Ro-
berto; Ana Maria de Carvalho Silva, matrícula nº 
540401, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 10/02/2014, com retorno ao 
serviço em 19/02/2014, médico: Dr. Werber Campos 
de Ávila; Andrea da Conceicao Pires Franca, matrícula 
nº 1926401, lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir 01/02/2014, com retor-
no ao serviço em 15/03/2014, médico: A data do afas-
tamento é 29/01/14 a 14/03/14, por 45 dias / Dr. Ni-
valdo de Paiva Brandão; Angela de Fatima Drumond  
Geraldo, matrícula nº 633701, lotado (a) na Guarda 
Municipal, a partir 25/01/2014, com retorno ao serviço 
em 24/04/2014, médico: A data do afastamento é 
25/01/14 a 24/04/14, por 90 dias / Dr. Ricardo Vidigal 
Paolucci; Angela Roman Rodrigues, matrícula nº 
1920202, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 14/02/2014, com retorno ao 
serviço em 15/02/2014, médico: Dr. Jael Damarís Bra-
ga; Antonio Vales de Faria, matrícula nº 295001, lota-
do (a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir 
06/01/2014, com retorno ao serviço em 20/01/2014, 
médico: A data do afastamento é 06/01/14 a 20/01/14, 
por 15 dias / Dr. José Antônio Roza Júnior; Aparecida 
Maria Emidio Silva, matrícula nº 1392501, lotado (a) 
na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir 17/02/2014, com retorno ao serviço em 
23/02/2014, médico: Drª. Vera Xavier O. Souza; Aria-
ne Cardoso Figueiredo Silva, matrícula nº 1925101, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir 05/02/2014, com retorno ao serviço em 
15/02/2014, médico: Dr. Luiz Carlos de Carvalho; Aria-
ne Cardoso Figueiredo Silva, matrícula nº 1925101, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir 17/02/2014, com retorno ao serviço em 
22/02/2014, médico: Drª. Miriam Diená Pastorini Jur-
gilas; Carla Andrea Rodrigues Dangelo, matrícula nº 
541901, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 25/02/2014, com retorno ao 
serviço em 27/02/2014, médico: Drª Jael Damaris 
Braga; Carlos Frederico de Resende Coelho, matrícula 
nº 2005901, lotado (a) na Secretaria Muncipal de Pla-
nejemento e Gestão, a partir 20/02/2014, com retorno 
ao serviço em 07/03/2014, médico: Dr. Alfredo Lopes 
Pereira Filho; Carlos Henrique Muniz Conde, matrícula 
nº 1988401, lotado (a) na Guarda Municipal, a partir 
09/02/2014, com retorno ao serviço em 10/02/2014, 
médico: Dr. Eduardo de Deus Leite F.; Claudia Vidal 
Ambrosio, matrícula nº 751801, lotado (a) na Secreta-
ria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
24/02/2014, com retorno ao serviço em 26/02/2014, 
médico: Dr. Mauro Roberto Pissolati; Edina Aparecida 
da  Cunha, matrícula nº 861801, lotado (a) na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
21/02/2014, com retorno ao serviço em 08/03/2014, 
médico: Dr. Ricardo Vidigal Paolucci; Eliane Maria Los-
chi, matrícula nº 1029601, lotado (a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir 
20/02/2014, com retorno ao serviço em 21/02/2014, 
médico: Dr. Ailton Ramalho; Elizabete Moreira Damas-
ceno Silva, matrícula nº 883701, lotado (a) na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
05/02/2014, com retorno ao serviço em 06/04/2014, 
médico: Dr. Nivaldo de Paiva Brandão; Elizabeth Malta 
Bizarria, matrícula nº 1920601, lotado (a) na Secreta-
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ria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
03/02/2014, com retorno ao serviço em 18/02/2014, 
médico: Dr. Antonio Carlos B Correa; Eunice dos San-
tos Guia, matrícula nº 268801, lotado (a) na Secreta-
ria Muncipal de Planejemento e Gestão, a partir 
18/02/2014, com retorno ao serviço em 20/03/2014, 
médico: Dr. Ricardo Vidigal Paolucci; Euripedes Jose 
Lucas, matrícula nº 566201, lotado (a) na Guarda Mu-
nicipal, a partir 10/02/2014, com retorno ao serviço 
em 11/02/2014, médico: DR. Adahilton de Campos 
Bello; Euripedes Jose Lucas, matrícula nº 566201, lo-
tado (a) na Guarda Municipal, a partir 11/02/2014, 
com retorno ao serviço em 16/02/2014, médico: Dr. 
Adahilton de Campos Bello; Fabiana Cristina da Silva, 
matrícula nº 1982701, lotado (a) na Guarda Municipal, 
a partir 17/02/2014, com retorno ao serviço em 
27/02/2014, médico: Dr. Felipe Fortes de Andrade; Fa-
tima Helena de A  Campos, matrícula nº 293201, lota-
do (a) na Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, a partir 17/02/2014, com retorno ao serviço em 
23/02/2014, médico: Dr. Carlos Renato Miranda; Fer-
nanda Maria da Cunha Viana I, matrícula nº 307501, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir 18/02/2014, com retorno ao serviço em 
21/02/2014, médico: Dr. Claudinei A Martin; Fernanda 
Maria da Cunha Viana I, matrícula nº 796101, lotado 
(a) na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir 18/02/2014, com retorno ao serviço em 
21/02/2014, médico: Dr. Claudinei A Martin; Geraldo 
Gabriel da Silva, matrícula nº 569101, lotado (a) na 
Guarda Municipal, a partir 12/02/2014, com retorno 
ao serviço em 15/02/2014, médico: Dr. Fernando Ma-
luf Wutke; Ilza Maria de Freitas Ferreira, matrícula nº 
226501, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 03/02/2014, com retorno ao 
serviço em 05/03/2014, médico: Dr. Nivaldo de Paiva 
Brandão; Izabel Cristina Paula Mendonca, matrícula nº 
1274601, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 19/02/2014, com retorno ao 
serviço em 23/02/2014, médico: Dr. Felipe Hermont; 
Izabel Cristina Paula Mendonca, matrícula nº 1961102, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir 19/02/2014, com retorno ao serviço em 
23/02/2014, médico: Dr. Felipe Hermont; Jacqueline 
Sara de Oliveira Moreira, matrícula nº 543401, lotado 
(a) na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir 17/02/2014, com retorno ao serviço em 
18/02/2014, médico: ; Joana Darc Pereira N Carvalho, 
matrícula nº 1101301, lotado (a) na Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, a partir 03/02/2014, com 
retorno ao serviço em 10/02/2014, médico: Dr. Ste-
phan Poubel; Jose Carlos Neto, matrícula nº 296101, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir 
28/01/2014, com retorno ao serviço em 13/03/2014, 
médico: A data do afastamento é 28/01/14 a 13/03/14, 
por 45 dias. Dr. Nivaldo de Paiva Brandão e Dr. Ricardo 
Vidigal Paolucci; Jose Eduardo Lima Martins, matrícula 
nº 802101, lotado (a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir 07/02/2014, com retorno ao 
serviço em 08/02/2014, médico: Dr. José Geraldo Cou-
tinho; Josianne Aline F Abreu Zile, matrícula nº 
749801, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 03/02/2014, com retorno ao 
serviço em 20/03/2014, médico: Dr. Nivaldo Paiva 
Brandão; Juliana Mary de S Cantarino, matrícula nº 
710701, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 12/02/2014, com retorno ao 
serviço em 27/02/2014, médico: Drª. Fabia Telsué B; 
Juliane de Sena Coimbra, matrícula nº 2025901, lota-
do (a) na Secretaria Muncipal de Planejemento e Ges-
tão, a partir 30/12/2013, com retorno ao serviço em 
12/02/2014, médico: A data do afastamento é 
30/12/2013 a 12/02/2014, por 45 dias Dr. Ricardo Vi-
digal Paolucci; Juliane de Sena Coimbra, matrícula nº 
2025901, lotado (a) na Secretaria Muncipal de Plane-
jemento e Gestão, a partir 13/02/2014, com retorno 
ao serviço em 23/02/2014, médico: Dr. Ricardo Vidigal 
Paolucci; Kennya Rodrigues Nezio Azevedo, matrícula 
nº 1974501, lotado (a) na Secretaria Muncipal de Co-
ordenação de Programas Sociais, a partir 20/02/2014, 
com retorno ao serviço em 22/02/2014, médico: Dr. 
Lucius Claudius Lopes da Silva; Lea Maria de Fatima 

Violeti  Pinto, matrícula nº 414701, lotado (a) na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
19/02/2014, com retorno ao serviço em 20/02/2014, 
médico: Drª. Áurea Jacqueline de Almeida; Lilian Pe-
reira de Melo Viol, matrícula nº 399001, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
11/02/2014, com retorno ao serviço em 12/02/2014, 
médico: Dr. Heraldo Barbosa Carlos; Luiz Paulo Teixei-
ra, matrícula nº 551801, lotado (a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, a partir 12/02/2014, 
com retorno ao serviço em 13/02/2014, médico: Dr. 
Eduardo Ayres Loschi; Luiz Paulo Teixeira, matrícula nº 
551801, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 03/02/2014, com retorno ao 
serviço em 04/02/2014, médico: Dr. Fernando Maluf 
Wutke; Marcelo Alvarenga Miranda Junior, matrícula 
nº 1931101, lotado (a) na Advocacia Geral do Municí-
pio, a partir 07/02/2014, com retorno ao serviço em 
08/02/2014, médico: Dr. Mauro Roberto C. Pissolati; 
Marcio Jose Fabri, matrícula nº 595001, lotado (a) na 
Guarda Municipal, a partir 05/02/2014, com retorno 
ao serviço em 07/02/2014, médico: Drª. Maria José 
Silva Teixeira; Marcio Jose Fabri, matrícula nº 595001, 
lotado (a) na Guarda Municipal, a partir 07/02/2014, 
com retorno ao serviço em 12/02/2014, médico: Dr. 
Paulo José G. de Souza; Marcio Jose Fabri, matrícula 
nº 595001, lotado (a) na Guarda Municipal, a partir 
12/02/2014, com retorno ao serviço em 17/02/2014, 
médico: Dr. Paulo José G. de Souza; Marcio Luciano 
Vitorio de Souza, matrícula nº 1941701, lotado (a) na 
Secretaria Muncipal de Planejemento e Gestão, a par-
tir 13/02/2014, com retorno ao serviço em 14/02/2014, 
médico: Dr. José Guilerme de Souza Puiatti; Marcio 
Luciano Vitorio de Souza, matrícula nº 1941701, lota-
do (a) na Secretaria Muncipal de Planejemento e Ges-
tão, a partir 11/02/2014, com retorno ao serviço em 
12/02/2014, médico: Dr. José Guilerme de Souza 
Puiatti; Maria Cristina da Silva Alves, matrícula nº 
861101, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 13/02/2014, com retorno ao 
serviço em 14/02/2014, médico: Drª. Marilela Rodri-
gues Fernandes Campos; Maria da Gloria Moreira, ma-
trícula nº 1955202, lotado (a) na Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, a partir 13/02/2014, com 
retorno ao serviço em 15/02/2014, médico: Dra. Ma-
riela Rodrigues Fernandes Campos; Maria da Penha de 
Mello, matrícula nº 286601, lotado (a) na Secretaria 
Muncipal de Planejemento e Gestão, a partir 
17/02/2014, com retorno ao serviço em 22/02/2014, 
médico: Dr. Aloysio Marinho de Paula; Maria Jose Eus-
taquio Goncalves, matrícula nº 543601, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
03/02/2014, com retorno ao serviço em 08/02/2014, 
médico: Dr. Nivaldo de Paiva Brandão; Maria Jose Na-
caira S Ventura, matrícula nº 751901, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
12/02/2014, com retorno ao serviço em 13/02/2014, 
médico: Dr. Lauro Alves B. Júnior; Maria Jose Tolledo 
Goncalves, matrícula nº 1147401, lotado (a) na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
19/02/2014, com retorno ao serviço em 01/03/2014, 
médico: Dr. Mauro Roberto C. Pissolat; Maria Romilde 
Dias Bergamaschi, matrícula nº 273701, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
10/02/2014, com retorno ao serviço em 11/02/2014, 
médico: Drª. Simone Moreira Barros; Maria Romilde 
Dias Bergamaschi, matrícula nº 273701, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
20/02/2014, com retorno ao serviço em 21/02/2014, 
médico: Drª. Simone Moreira Barros; Marta Maria das 
Dores Silva, matrícula nº 910901, lotado (a) na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
12/02/2014, com retorno ao serviço em 27/02/2014, 
médico: Dr. Fernando Maluf Wutke; Michael Henrique 
de Souza Lopes, matrícula nº 1924701, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
01/02/2014, com retorno ao serviço em 04/02/2014, 
médico: Drª. Priscila Maria Netto Felicio; Moacir Euge-
nio de Almeida, matrícula nº 268101, lotado (a) na 
Secretaria Muncipal de Obras Públicas e Mobilidade 
Urbana, a partir 17/02/2014, com retorno ao serviço 
em 22/02/2014, médico: Dr. Aloysio Marinho de Paula; 

Nedio Augusto Vieira, matrícula nº 750001, lotado (a) 
na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir 21/02/2014, com retorno ao serviço em 
22/02/2014, médico: Dr. Rodrigo Carvalho Ribeiro; 
Norma Regina Cardoso Mendes, matrícula nº 768001, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir 01/02/2014, com retorno ao serviço em 
10/03/2014, médico: A data do afastamento é 
09/01/14 a 09/03/14, por 60 dias Dr. Nivaldo de Paiva 
Brandão; Odair Jose Ferreira, matrícula nº 1737501, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir 24/02/2014, com retorno ao serviço em 
27/02/2014, médico: ; Oneida Aparecida Pinheiro Ro-
drigues, matrícula nº 1914001, lotado (a) na Secreta-
ria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
11/02/2014, com retorno ao serviço em 12/02/2014, 
médico: Drª. Iris Cristina Salles Rezende; Paulo Rober-
to Neves, matrícula nº 296401, lotado (a) na Secreta-
ria Muncipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, a 
partir 05/02/2014, com retorno ao serviço em 
07/03/2014, médico: Dr. Nivaldo de Paiva Brandao; 
Pedro Augusto Farah Estrela, matrícula nº 1988901, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Fazenda, a partir 
04/02/2014, com retorno ao serviço em 06/02/2014, 
médico: Dr. Antônio Carlos Russo; Priscila Villela Del-
monte, matrícula nº 1936601, lotado (a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir 
07/02/2014, com retorno ao serviço em 22/02/2014, 
médico: Dr. Marcelo Vitor M. Condé; Romulo Paiva Ri-
beiro de Sa, matrícula nº 1207201, lotado (a) na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
13/02/2014, com retorno ao serviço em 15/02/2014, 
médico: Drª. Ednéia Bittar; Rosana Magalhaes da Cos-
ta I, matrícula nº 1029501, lotado (a) na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir 
06/02/2014, com retorno ao serviço em 07/02/2014, 
médico: Drª. Maria de Lourdes T; Rosana Magalhaes 
da Costa I, matrícula nº 1920801, lotado (a) na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
06/02/2014, com retorno ao serviço em 07/02/2014, 
médico: Drª. Maria Lourdes Tostes; Rosangela Pedro-
sa  de Carvalho das Neves, matrícula nº 379801, lota-
do (a) na Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, a partir 19/02/2014, com retorno ao serviço em 
20/02/2014, médico: Dr. Andre Brandao D. Sacramen-
to; Rosirene Santa Rosa Ferreira, matrícula nº 382201, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir 11/02/2014, com retorno ao serviço em 
12/02/2014, médico: Dr. Claudio Léo G; Shalana Ama-
ral de Oliveira, matrícula nº 1921301, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
12/02/2014, com retorno ao serviço em 13/02/2014, 
médico: Dr. Homero Goyatá Neto; Tania Lucia dos 
Santos Silva, matrícula nº 273301, lotado (a) na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
10/02/2014, com retorno ao serviço em 13/02/2014, 
médico: Dr. Cristovam E. Lobato Campos; Vanilda da 
Silva Matos, matrícula nº 281001, lotado (a) na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
09/02/2014, com retorno ao serviço em 12/02/2014, 
médico: Dr. Felipe Eduardo Costa Vidigal; Vera Regina 
Geoffroy Barboza, matrícula nº 911301, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
06/02/2014, com retorno ao serviço em 08/02/2014, 
médico: Dr. Mauro Roberto G. Pissolati; Vicentina De-
nizete Damasceno, matrícula nº 1160101, lotado (a) 
na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir 01/02/2014, com retorno ao serviço em 
01/03/2014, médico: A data do afastamento é de 
30/01/2014 a 2//02/2014 por 30 dias - Dr. Jorge Hen-
rique Calil; Wanderlanya Isabel Campos Cruz, matrícu-
la nº 1918001, lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir 03/02/2014, com retor-
no ao serviço em 05/03/2014, médico: Dr. Nivaldo de 
Paiva Brandão; Willian Jose da Cruz, matrícula nº 
708601, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 25/02/2014, com retorno ao 
serviço em 27/02/2014, médico: Dr. Aloysio Marinho 
de Paula; Zaine Barbosa Curci Ferreira, matrícula nº 
552701, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, a partir 12/02/2014, com retorno ao 
serviço em 15/02/2014, médico: Drª. Mariela Rodri-
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gues Fernandes Campos; Claudete Aparecida G. Tenó-
rio, matrícula nº 1912302, lotado (a) na Secretaria 
Municipal de Saúde Pública, a partir 10/02/2014,com 
retorno ao serviço em 25/02/2014, médico: Dr. Ricar-
do Vidigal Paolucci; Margarete Maria Fonseca,  matrí-
cula nº 1918201, lotado (a) na Secretaria Municipal de 
Saúde Pública, a partir 06/02/2014, com retorno ao 
serviço em 06/04/2014, médico: Dr. Ricardo Vidigal 
Paolucci;  Edmilson Queiroz Alves, matrícula nº 
1919101, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde 
Pública, a partir 14/02/2014,com retorno ao serviço 
em 25/02/2014, médico: Drª. Joyce Marques do Nas-
cimento; Bruno Santos Rios, matrícula nº 2466501, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde Pública, a 
partir 20/02/2014,com retorno ao serviço em 
22/02/2014, médico: Dr.Carlos Henrique F. Faller.

ATO ORDINATÓRIO Nº 079/ FEV2014 – DE-
CRETO 7512/2013 – LICENÇA MATERNIDADE 
- Maria das Gracas Silva Santos, matrícula nº 730501, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir 03/02/2014, com retorno ao serviço em 
02/08/2014, médico: Dr. Nivaldo de Paiva Brandão e 
Dr. Ricardo Vidigal Paolucci;

ATO ORDINATÓRIO Nº 080/ FEV2014 – DECRE-
TO 7512/2013 – EXTRATO DE LICENÇA PARA 
ACOMPANHAR FAMILIAR EM TRATAMENTO DE 
SAÚDE – JANEIRO DE 2014 - Alessandra Vicenti-
ni Pereira, matrícula nº 1936701, lotado (a) na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
17/02/2014, com retorno ao serviço em 18/02/2014, 
médico: Dr. Roberto Aquino Damasceno; Alessandra 
Vicentini Pereira, matrícula nº 1936701, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
18/02/2014, com retorno ao serviço em 19/02/2014, 
médico: Dr. Roberto Aquino Damasceno; Alessandra 
Vicentini Pereira, matrícula nº 1936701, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
19/02/2014, com retorno ao serviço em 20/02/2014, 
médico: Dr. Ayatoliah José Kader; Claudineia F Dias 
Simplicio, matrícula nº 541601, lotado (a) na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
10/02/2014, com retorno ao serviço em 18/02/2014, 
médico: Drª. Margareth F. de Morais; Cristina Mara 
Chiericato Diogo, matrícula nº 969601, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
14/02/2014, com retorno ao serviço em 23/02/2014, 
médico: Dr. Antônio Carlos Jorge Miziara; Luciana Car-
la de Carvalho Marques, matrícula nº 970801, lotado 
(a) na Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, a partir 21/02/2014, com retorno ao serviço em 
22/02/2014, médico: Dr. Carlos Frederico C. Ayres; 
Maurilio Antonio Valentin, matrícula nº 970601, lota-
do (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir 17/02/2014, com retorno ao serviço 
em 26/02/2014, médico: Dr. Ricardo Vidigal Paolucci; 
Nedio Augusto Vieira, matrícula nº 750001, lotado 
(a) na Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, a partir 14/02/2014, com retorno ao serviço em 
15/02/2014, médico: Dr. A. de Carvalho Ribeiro; Nedio 
Augusto Vieira, matrícula nº 750001, lotado (a) na Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
19/02/2014, com retorno ao serviço em 20/02/2014, 
médico: Dr. Rodrigo Carvalho Ribeiro; Regina Mara C 
Mota de Carvalho, matrícula nº 381401, lotado (a) na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
06/02/2014, com retorno ao serviço em 08/02/2014, 
médico: Drª. Adriana Helena Bortolus; Rosaria Apa-
recida Dias Eugenia Resende, matrícula nº 970101, 
lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir 21/02/2014, com retorno ao serviço em 
22/02/2014, médico: Drª Heloisa Maria Quintão Lara; 
Tania Lucia dos Santos Silva, matrícula nº 273301, lo-
tado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir 21/02/2014, com retorno ao serviço em 
23/02/2014, médico: Drª Heloisa Maria Quintão Lara.

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA- SESAP – PRC 010/2014 
- PP 04/2014 - Objeto: Aquisição de veículos. ENTRE-
GA E ABERTURA DOS ENVELOPES DIAS 10/04/2014 
– 13:00 hs. Informações 32-3339-2026 ou licitacao@
barbacena.mg.gov.br. Simone R. Costa – GLIC – Pablo 
H. Candian – Coord. Aq. Contratos.

EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Nº 002/2014 - AUTORIZAÇÃO DE USO DE 
ESPAÇO PÚBLICO PARA “50º JUBILEU DE 

SÃO JOSE OPERÁRIO”

AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTE-
GRADO DE BARBACENA E REGIÃO – AGIR, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
19.290.001/0001-46, torna público para o conheci-
mento dos interessados, que realizará Processo Sele-
tivo Simplificado com o objetivo informado na cláusula 
1   deste Instrumento, cuja direção e julgamento se-
rão realizados por Comissão nomeada para este fim, 
conforme disposições contidas no presente ato con-
vocatório.
A sessão pública de julgamento será realizada na sala 
da GERÊNCIA DE LICITAÇÃO, na Rua Monsenhor Sil-
vestre de Castro, 275, Bairro Funcionários, nos dias 
01, 02 e 03 de abril de 2014, às 13 horas, sendo que 
os envelopes contendo os documentos e as propostas 
deverão ser entregues até 30 minutos antes do horá-
rio mencionado para os respectivos dias de julgamen-
to, no mesmo local.
1 – OBJETIVO
1.1 – O objeto desta Chamada Pública é a permis-
são remunerada de uso de espaço público, em caráter 
pessoal e precário, destinado à instalação de barracas 
para exploração de atividade econômica (comércio 
de acessórios, alimentação, artesanato, brinquedos, 
calçados, cama, mesa e banho, eletrônicos e eletro-
domésticos, lingerie e meias, panelas e utensílios, rou-
pas e lazer), bem como de carrinhos móveis (pipoca, 
algodão doce, pelinha e balões), atividades sujeitas 
a prévia licença da Prefeitura Municipal de Barbace-
na, 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 oferecer maior 
oferta por ponto, respeitando os valores mínimos es-
tabelecidos neste Edital, conforme anexos e Minuta 
de Permissão que fazem parte integrante deste 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 
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 tributá-
rias, administrativas, cíveis e/ou penais.
1.5. A Chamada Pública abrange 215 (duzentos e 
quinze) espaços para exploração comercial dos gê-
neros previstos neste Instrumento, conforme Pro-
jeto de Situação e Disposição dos Espaços (Anexo 
VIII), que integra o presente, estando este Instru-
mento e ANEXOS também disponíveis para consulta 
no endereço eletrônico do Município www.barbace-
na.mg.gov.br e na sede da Agência de Desenvol-

vimento Integrado de Barbacena e Região – AGIR, 
situada na Praça Cônego de Prados, s/nº., Centro, 
Barbacena, MG, podendo ser os espaços redefinidos 
pela Comissão Organizadora conforme a demanda e 
necessidade do evento.
2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar desta Chamada Pública pes-
soas naturais e empresas do ramo pertinente ao obje-
to, nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar 
no País, que atenderem às condições de participação 
estabelecidas neste instrumento.
2.2 – Não poderão participar deste processo pessoas 
que façam parte do quadro de servidores da Adminis-
tração Municipal Direta ou Indireta.
2.3 – A participação no processo implica na aceitação 
integral e irretratável dos termos deste instrumento, 
bem como na observância dos regulamentos, normas 
e disposições legais pertinentes.
3 – ENTREGA DOS ENVELOPES
3.1 – Ambos os envelopes: nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
e nº 02 - PROPOSTA deverão ser protocolizados dis-
tintamente, indevassáveis e colados, sob pena de des-
classificação, na sala da GERÊNCIA DE LICITAÇÃO até 
as 12:30 horas do dia 01, 02 e 03 de abril de 2014 
respectivamente, podendo ser encaminhados através 
dos Correios, desde que sejam entregues até o horário 
e data acima mencionados.
3.2 – Os envelopes entregues em local e/ou horário 
diferente não serão objeto de julgamento.
4 – DA DOCUMENTAÇÃO
4.1 – Poderão participar deste processo as pessoas 
naturais e jurídicas que atenderem a todas as condi-
ções exigidas neste instrumento;
4.2 – O interessado deverá apresentar em envelope 
separado, contendo em sua face externa “Documen-
tação”, os seguintes documentos:
4.2.1 – Pessoa natural:
a) Xerox da Carteira de Identidade e CPF;
b) 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>”
c) Certidão Negativa de Débito Estadual, podendo ser 
retirada na Av. Bias Fortes, 346, Centro, ou através da 
internet “<http://www.fazenda.mg.gov.br>”. 
d) Certidão Negativa de Débito do Município de origem 
do licitante;
e) Declarações diversas; de acordo com o modelo do 
Anexo II.
4.2.2 – Pessoa Jurídica:
a) Cédula de Identidade dos sócios, gerentes e/ou ad-
ministradores;
b) Registro Comercial e Cédula de Identidade do titular, 
no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e a ul-
tima alteração (se houver) em se tratando de Socie-
dades comerciais, em caso de sociedades por ações, 
acompanhar documentos de eleição de seus adminis-
tradores;
d) Cópia do CNPJ;
e) Certidão Negativa de Débito estadual;
f) Certidão Negativa de Débito do Município da sede 
da empresa;
g) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 
Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
h) Certidão de regularidade de situação junto ao FGTS, 
emitido pela CEF;
i) Certidão Negativa de Débito Trabalhista, podendo 
ser retirada no endereço http://www.tst.jus.br/certidao
j) Certidão Negativa de Débito (CND) para com o Insti-
tuto Nacional de Seguridade Social (INSS);
k) Declarações diversas, de acordo com o modelo do 
Anexo III.
4.3 – DOS CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 
123/2006
4.3.1 - Na hipótese de empate, nos termos da Lei Com-
plementar n. 123/06 e Lei Municipal nº 4.329/2009, 
será procedido o seguinte:
a) A ME, EPP e MEI melhor classificada será convocada 
para apresentar a nova proposta após a análise das 
propostas, sob pena de preclusão, aplicando-se a regra 
aos demais participantes que se enquadrarem na hipó-
tese de ME – EPP - MEI;

EXTRATO DE REVOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – REVOGAÇÃO POR IN-
TERESSE PÚBLICO DA TP 001/2014 – PRC 002/2014 
– Art. 49, Lei 8.666/93 – Permissão de uso de espaço 
público. Barbacena, 21 de Março de 2014. Pablo Her-
thel Candian – Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação.
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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;
4.3.2 - 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;
4.3.3 – Verificando, a Comissão de chamada pública, 
que há participante 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;
4.3.4. – O participante devidamente enquadrada como 
ME, EPP e MEI, em conformidade com a Lei Comple-
mentar n. 123/06, deverá apresentar os documentos 
relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pen-
dências;
4.3.5 - Será concedido ao participante vencedor, en-
quadrado no caput deste item, quando encerrada a 
fase de classificação das propostas, o prazo de 02 
(dois) dias úteis, para a regularização das pendências, 
prorrogáveis uma única vez, por igual período a crité-
rio do Pregoeiro e, desde que solicitado, por escrito, 
pela participante.
4.3.6 - A não regularização das pendências, no prazo 
previsto no item anterior, implicará em decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
impostas, da contratação pela ordem de classificação 
das propostas.
4.4 – A não apresentação dos documentos solicitados 
implicará na desclassificação do interessado;
4.5 – Os documentos exigidos poderão ser apresen-
tados em original ou qualquer processo de cópia au-
tenticada, seja ela procedida por Cartório de Registro 
de Notas.
4.6 – O envelope contendo a documentação acima 
descrita deverá ser lacrado, contendo em sua face 
externa, o nome completo, endereço, CPF/CNPJ do 
interessado e os seguintes dizeres:
NOME 
ENDEREÇO
CPF/CNPJ
“DOCUMENTAÇÃO”
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2014
5 – INABILITAÇÃO
5.1 – Serão desclassificados os interessados que:
a) deixarem de atender as condições de participação 
ou quaisquer das exigências deste instrumento;
b) apresentarem documentos vencidos, incompletos, 
ilegíveis, com emendas, rasuras ou qualquer irregu-
laridade;
5.2 – A desclassificação do proponente importará em 
preclusão do seu direito de participar da fase de julga-
mento da proposta, respeitando o direito de recurso;
5.3 – Ultrapassada a fase de análise de documenta-
ção, não mais caberá desclassificar os proponentes 
por motivos relacionados com sua documentação, sal-
vo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após a classificação dos interessados.
6 – PROPOSTA
6.1 – A proposta deverá ser apresentada em envelo-
pe separado, lacrado, indevassável, contendo em sua 
face externa e frontal, além da razão social, endereço 
completo da empresa ou proponente, os seguintes 
dizeres:
NOME 
ENDEREÇO
CPF/CNPJ
“PROPOSTA”
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2014
6.2 – A proposta datilografada, digitada ou escrita le-
gível, conforme modelo de proposta ANEXO II, com 
tamanho de fonte não inferior a 10, em via única, da-
tada, assinada por representante legal do participante, 
sobre carimbo, e, ainda rubricada em todas as suas 
páginas e anexos, sem emendas, rasuras, acréscimos 
ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva, que não 
dificulte a exata compreensão de seu enunciado e de-

verá conter:
a) Preço global, em moeda corrente do país. 
b) Prazo de validade da proposta que não poderá ser 
inferior a 30 (trinta) dias, contados da data da aber-
tura certame.
6.3 – Das Ofertas:
6.3.1 - As ofertas serão feitas através de propostas 
escritas, pelo candidato, a partir do PREÇO MÍNIMO 
definido por este Instrumento, considerando-se ven-
cedor aquele que houver feito a maior oferta.
6.3.2 - As ofertas serão intransferíveis e deverão ser 
feitas para cada ponto (espaço).
6.3.3 - 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).
6.3.4 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 
06mx03m=18m² (dezoito metros quadrados) NÃO 
PODERÃO ser inferiores a R$ 2.300,00 (dois mil e tre-
zentos reais).
6.3.5 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 
06mx04m=24m² (vinte quatro metros quadrados) 
NÃO PODERÃO ser inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais).
6.3.6 - 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).
6.3.7 - 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).
6.3.8- As ofertas para os espaços com tamanho de 
02mx02m=04m² (quatro metros quadrados) NÃO 
PODERÃO ser inferiores a R$ 200,00 (duzentos reais) 
e são destinados especificamente ao comércio de pi-
poca, algodão doce, pelinha, balas e balões através 
de carrinhos móveis, cujos tamanhos e locais estão 
especificados no Projeto disponibilizado, mas poderão 
ser redefinidos pela Comissão Organizadora de acordo 
com a demanda e necessidade do evento.
7 – JULGAMENTO
7.1 - A abertura dos envelopes de habilitação e pro-
posta e respectivos julgamentos serão efetuados pela 
Comissão de Chamada Pública da AGIR.
7.2 - A Comissão de Chamada Pública promoverá a 
abertura do certame, na Rua Monsenhor Silvestre de 
Castro, 275, 1º andar, Bairro Funcionários, Barbace-
na/MG, com a presença ou não dos participantes, 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, balas e balões) 
7.3 – Lembramos que os envelopes contendo a habili-
tação e proposta deverão ser entregues até 30 minu-
tos antes do horário mencionado para o respectivo dia 
de julgamento.
7.4 - 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;
7.5. - Em seguida, a Comissão de Chamada Pública 
abrirá os envelopes relativos à habilitação, conferindo 
os documentos exigidos neste processo seletivo. Os 
membros da Comissão de Chamada Pública rubricarão 
cada documento, facultando aos representantes dos 
participantes fazê-lo.
7.6 - A Comissão de Chamada Pública, a seu critério 
exclusivo, poderá suspender a reunião a fim de que 
tenha melhores condições de analisar os documentos 
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data 
e horário em que voltará a se reunir com os interessa-
dos, na qual apresentará o resultado da questão em 
exame.
7.7 - Encerrada a fase de habilitação, pelo julgamento 
definitivo dos recursos, se for o caso, ou pela renún-
cia expressa dos participantes ao direito de recorrer, a 
Comissão de Chamada Pública devolverá os envelopes 
das Propostas Comerciais das empresas inabilitadas, 

mediante termo em ata, cujos representantes retirar-
-se-ão da sessão, ou nela poderão permanecer apenas 
como ouvintes.
7.8 - 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 de Chamada Pública, sendo que o julgamento 
das propostas dar-se-á na seqüência do julgamento 
da habilitação, na Gerência de Licitação, na Rua Mon-
senhor 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.
7.9 - Será facultado à Comissão de Chamada Pública, 
em qualquer fase desta, promover diligência destina-
da a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a juntada de documentos não apresentados 
na ocasião oportuna.
7.10 - A Comissão de Chamada Pública, 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.  7.11 – 
Encerrada a fase de julgamento de propostas e de-
clarados os vencedores, caso fiquem pontos sem pro-
posta, os interessados devidamente habilitados que se 
interessarem, poderão oferecer nova proposta em no 
máximo 30 (trinta) minutos, desde que não tenha sido 
vencedor na primeira etapa;
7.12 – As novas propostas deverão seguir o rito da 
primeira fase, sendo entregues em envelope lacrado, 
indevassável, até o final do tempo estabelecido pela 
da Comissão;
7.13 - Em se tratando de pessoa natural, esta não po-
derá oferecer proposta para mais de um ponto.
7.14 – Caso haja desordem ou desrespeito, aos mem-
bros da comissão de Chamada Pública, o Presidente 
desta poderá suspender os trabalhos, designando 
nova data para continuação dos trabalhos interrom-
pidos.
8 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO
8.1 – O julgamento das propostas é privativo da Co-
missão;
8.2 – O julgamento obedecerá ao critério de maior 
oferta de preço por ponto;
8.3 – Em caso de absoluta igualdade de preços entre 
duas ou mais propostas, a classificação se fará por 
sorteio;
8.4 – Do julgamento será lavrada ata circunstanciada 
em que será proclamado o resultado classificatório das 
propostas.
9 – PRAZO
O prazo da autorização de uso de espaço público será 
com o mínimo de 48 (quarenta e oito) horas antes 
do evento objeto do Chamamento até no máximo 
48 (quarenta e oito) horas após o encerramento do 
evento, quando o mesmo deverá estar devidamente 
desocupado e devolvido.
10 – FISCALIZAÇÃO
10.1 - A fiscalização será realizada por fiscais da AGIR 
e pela Superintendência de Concessões do Município 
de Barbacena dentre outros servidores do Município, 
devidamente credenciados, sendo-lhes resguardado o 
direito de solicitar a qualquer momento a apresenta-
ção do Termo de Autorização de Uso ou ainda outro 
documento que este julgar necessário.
10.2 - Será realizada Fiscalização por parte da Vigilân-
cia Sanitária que irá observar os dispositivos contidos 
em suas normas.
10.3 - Será ainda realizada Fiscalização por parte do 
Corpo de Bombeiros que irá observar os dispositivos 
contidos em suas normas.
11 – DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO E DAS 
OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO:
O PERMISSIONÁRIO deverá obedecer às normas de 
utilização a seguir descritas, sendo que a inobservân-
cia de quaisquer delas implicará na imediata rescisão 
do Termo de Permissão de Uso firmado, bem como 
na declaração de inidoneidade do infrator para parti-
cipação de outros processos a serem realizadas pela 
Administração Pública Municipal:
11.1. O PERMISSIONÁRIO ao qual for outorgada a 
permissão de uso objeto de qualquer dos pontos ob-
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jeto deste Chamamento ficará obrigado a cumprir as 
exigências legais para o exercício da atividade, mesmo 
que venham posteriormente a serem estabelecidas, 
não constituindo direito adquirido do mesmo exercer 
tal atividade de conformidade com a legislação atu-
almente vigente, mas sim, se subordinando a todas 
e quaisquer legislações editadas a respeito da per-
missão de uso, seja no âmbito federal, estadual ou 
municipal, incluindo as normas de vigilância sanitária, 
do Corpo de Bombeiros, da Polícia, entre outras enti-
dades ou Órgãos até o momento do evento.
11.2. O Permissionário obriga-se a manter seus pon-
tos em perfeitas condições de higiene e conforto, sem-
pre limpo, em perfeitas condições de uso, segundo as 
exigências de posturas, sanitárias, limpeza urbana, 
segurança pública, trânsito, metrologia, meio am-
biente 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.
11.3 O PERMISSIONÁRIO se obriga ainda a:
a) 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;
b) Zelar e manter em bom estado de conservação e 
limpeza o espaço objeto desta Permissão;
c) Permitir a inspeção do espaço objeto do presente 
instrumento;
d) Pagar o preço público e eventuais tributos objeto da 
permissão de uso na forma fixada pela Administração;
e) Zelar por sua segurança, higiene, conservação e 
apresentação do espaço que utilizar;
f) 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;
g) 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;
h) 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;
i) 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;
j) Respeitar o Regulamento de Limpeza Urbana e de-
mais normas expedidas pelo órgão competente;
l) Tratar com urbanidade o público em geral e os clien-
tes;
m) Afixar cartazes e avisos de interesse público deter-
minados pela Administração;
n) Apresentar licença e o documento de identificação 
sempre que solicitado pela Administração;
o) Acondicionar todo o lixo produzido em sacos plás-
ticos para recolhimento no local indicado pela Admi-
nistração;
p) 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;
q) 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;
r) 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;
s) Pagar todos os tributos municipais decorrentes da 
atividade que explorar;
t) 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;
u) Arcar com eventuais danos causados a terceiros, 
sejam eles danos materiais e ou danos morais, advin-
dos do trabalho realizado, incluindo a ação ou omissão 
de seus empregados, não podendo, em hipótese algu-
ma, imputar, mesmo que solidariamente e ou subsidia-
riamente, quaisquer responsabilidades ao MUNICÍPIO 
ou à AGIR;
v) 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;
x) 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 e outras eventualmente neces-
sárias para sua atividade;
y) Retirar freqüentemente o lixo do interior da barraca. 
O lixo produzido deverá ser acondicionado em sacos 
adequados e depositados imediatamente na área de-
finida pelos organizadores, podendo sofrer punição 
aquele que desobedecer essa exigência;
z) Arcar com os materiais ou locação de mesas, cadei-
ras e demais itens necessários para a exploração de 
sua atividade, se responsabilizando pela guarda dos 
equipamentos, produtos e demais itens utilizados ou 
comercializados nos espaços disponibilizados, durante 
todo o período de realização do evento.
11.4. O infrator dessas normas estará sujeito à pe-
nalidade de Advertência, Apreensão e inutilização de 
produtos, Interdição do Estabelecimento e/ou Multa.
11.5. O PERMISSIONÁRIO não poderá ceder, empres-
tar, locar ou por qualquer forma permitir que tercei-
ros exerçam a atividade objeto da cessão da área no 
ponto que lhe for permitido, ensejando o descumpri-
mento 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.
11.6. É proibido ao PERMISSIONÁRIO, nos respecti-
vos pontos, comercializar quaisquer gêneros diversos 
daqueles estabelecidos pelos itens objeto do presente 
Chamamento e do Projeto que o integra, bem como 
apregoar mercadoria em voz alta, expor ou vender 
produto diferente do constante no objeto deste Con-
trato, fazer uso do passeio, de quaisquer bens públicos 
que não integre o espaço permitido, 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 esto-
cagem de mercadoria ou vasilhame ou para colocação 
de apetrecho destinado à afixação de faixa e cartaz ou 
a suporte de toldo ou barraca;
11.7. Também é proibido ocupar espaço maior do que 
o que lhe foi permitido, assim entendida a exposi-
ção de produto fora dos limites do espaço definido; 
lançar, na área ou nos arredores da barraca, detrito, 
gordura e água servida ou lixo de qualquer natureza; 
desrespeitar norma de direito urbanístico ou ambien-
tal; utilizar letreiro, cartaz, faixa e outro processo de 
comunicação no local de realização das festividades; 
fazer propaganda de caráter político ou religioso du-
rante a realização do evento; fornecer produtos para 
revenda em outros pontos; apresentar-se vestido ina-
dequadamente, fora dos padrões exigidos pela vigilân-
cia sanitária; comercializar, possuir ou portar materiais 
perigosos ou insalubres, tais como explosivos, ins-
trumentos pérfuro-cortantes e quaisquer outros que 
possam causar risco ou ameaça à saúde e integridade 
física das pessoas; colocar mesas e cadeiras fora das 
áreas permitidas;
12 – PAGAMENTO

12.1 – Os vencedores, sem exceção, deverão efetuar o 
PAGAMENTO PELA PERMISSÃO DE USO EM PARCELA 
ÚNICA, em até 48 horas (quarenta e oito) horas após 
a data da OFERTA através de Depósito Bancário Iden-
tificado a favor da AGIR, perante o Banco Itaú S/A, 
agência 1645, conta corrente 14.417-9.
12.2 – Os vencedores que porventura não efetuarem o 
pagamento da cessão no prazo estipulado no item an-
terior, perderão a titularidade da autorização de uso, 
podendo a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INTE-
GRADO DE BARBACENA E REGIÃO - AGIR, convocar 
os remanescentes na forma deste Edital.
13 – TERMO DE PERMISSÃO DE USO
13.1 – Após homologação deste processo, os vence-
dores firmarão Termo de Autorização de Uso com a 
AGIR de acordo com as especificações deste instru-
mento e da minuta de Termo de Autorização anexa;
13.2 – A assinatura do Termo de Autorização de Uso 
será feita após a apresentação, pelos vencedores, da 
guia devidamente quitada, além de exibição de docu-
mento de identidade e CPF/CNPJ do responsável pela 
atividade perante a AGIR.
13.3 –  A AGIR e o Município de Barbacena, se re-
serva no direito exclusivo de mudança de localização 
dos pontos, quando necessário para melhor execução 
do evento.
14 – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO 
TERMO DE PERMISSÃO
14.1 – 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.
14.2 – A recusa injustificada do interessado em aten-
der ao disposto no item 14.1 desta cláusula caracteri-
zará descumprimento total das obrigações assumidas, 
sujeitando-se à multa prevista na cláusula das san-
ções, além de outras cominações legais;
14.3 – Sem prejuízo da multa prevista no item an-
terior, quando o convocado não assinar o termo no 
prazo e condições estabelecidas, é facultada à AGIR 
convocar os remanescentes, na ordem de classifica-
ção, para fazê-lo no prazo de 24 horas, a partir da 
convocação e nas mesmas condições estabelecidas 
em proposta classificada na etapa de Julgamento.
14.4 – Só serão permitidas a entrada no interior das 
barracas para montagem das instalações mediante a 
apresentação do termo de permissão de uso, para o 
funcionário devidamente designado pela AGIR.
14.5 – Não serão permitidas acesso para montagens 
de equipamento após as 18 horas.
14.6 – o descumprimento dos itens 14.4 e 14.5 impli-
carão nas SANÇÕES previstas na cláusula 17.
15 – RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A 
TERCEIROS
15.1 - É de inteira responsabilidade do PERMISSIONÁ-
RIO os danos causados a terceiros, sejam eles danos 
materiais e ou danos  morais, advindos do trabalho 
realizado, incluindo a ação ou omissão de seus empre-
gados, não podendo, em hipótese alguma, imputar, 
mesmo que solidariamente e ou subsidiariamente, 
quaisquer responsabilidades ao MUNICÍPIO ou à AGIR
16 – RECURSO
16.1 – Será facultado aos participantes:
16.1.1 – Interposição de recurso, no prazo de 01 (um) 
dia útil, contado da data de lavratura da ata, nos se-
guintes casos:
a) da desclassificação do proponente, dirigido à Co-
missão;
b) aplicação das penalidades de advertência ou multa, 
dirigido ao Presidência da AGIR;
16.2 – Os recursos deverão observar os seguintes re-
quisitos:
a) ser datilografados/digitados e devidamente funda-
mentado;
b) ser assinado por representante legal da empresa 
ou proponente;
c) ser protocolizados na Vice Presidência Jurídica e 
Consultiva da AGIR - VPJC.
16.2.1 – Não serão aceitos recursos via Fax, e-mail ou 
qualquer meio eletrônico.
16.2.2 – Os recursos interpostos fora do prazo não 
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serão conhecidos;
16.3 – Terão efeito suspensivo obrigatório apenas os 
recursos quanto à habilitação ou inabilitação de pro-
ponente e julgamento das propostas. Os demais não 
terão efeito suspensivo, salvo se a autoridade compe-
tente, por razões de interesse público, motivadamen-
te, assim determinar.
17 – SANÇÕES
17.1 – A execução irregular do termo de autorização 
de uso sujeitará ao PERMISSIONÁRIO, garantida a 
prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções:
I – advertência escrita;
II – multa;
17.1.1 – A pena de advertência deve ser aplicada a 
título de alerta para adoção das necessárias medidas 
corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que o PERMISSIONÁRIO descumprir 
qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou 
qualquer instrumento equivalente, ou desatender as 
determinações da autoridade competente para acom-
panhar e fiscalizar a execução do termo de autoriza-
ção; 
17.1.2 – A pena pecuniária de multa será aplicada em 
casos de atrasos injustificados dos prazos estipulados 
no cronograma de execução ou os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços e fornecimentos;
17.2 – A aplicação das sanções previstas nesta cláu-
sula, são de competência do Presidente da AGIR, fa-
cultada a defesa prévia do PERMISSIONÁRIO no res-
pectivo processo administrativo, no prazo de dez dias, 
contados da abertura de vistas;
17.3 – A multa prevista nesta cláusula será:
17.4 – de 10% (dez por cento) do valor global do ter-
mo de autorização, no caso de execução irregular do 
termo;
17.5 – O não recolhimento da multa no prazo estipula-
do implicará a sua inscrição na dívida ativa do Municí-
pio, para futura execução pelas vias judiciais;
17.6 – As multas não têm caráter compensatório, são 
independentes e cumulativas e não eximem o PER-
MISSIONÁRIO da plena execução do Termo de Per-
missão de Uso de Espaço Público.
18 – CONDIÇÕES GERAIS
18.1 – O preço proposto deverá ser líquido, não sendo 
consideradas quaisquer ofertas de vantagens não pre-
vistas neste instrumento;
18.2 – A participação na Chamada Pública implica a 
aceitação integral deste instrumento, ficando auto-
maticamente prejudicada a proposta que contrarie 
expressamente suas normas;
18.3 – Estará ressalvada à AGÊNCIA DE DESENVOL-
VIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO - 
AGIR, por despacho motivado pelo Senhor Presidente, 
devidamente fundamentado, anular o presente pro-
cesso;
18.4 – Os casos omissos serão decididos pela Co-
missão, de acordo com as regras deste instrumento, 
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e 
probidade administrativa;
18.5 – 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;
18.6 – Fica expressamente vedada a apresentação de 
propostas alternativas, ficando o proponente, que as-
sim proceder sumariamente desclassificado;
19 – DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 – Decairá do direito de impugnar os termos deste 
Instrumento aquele que não o fizer até o 2º (segun-
do) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso;
19.2 – Para solução de quaisquer questões porven-
tura decorrentes deste Processo, o foro competente 
é o da Comarca de Barbacena/MG, com exclusão de 
qualquer outro.
19.3 - São partes integrantes do presente edital:
Anexo I – Modelo de Credenciamento;
Anexo II – Modelo de Proposta;
Anexo III – Modelo de Declarações Diversas;
Anexo IV – Normas da Vigilância Sanitária;
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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 
Chamada Pública instaurada pela AGIR, Processo nº 002/2014, 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 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2014 
P R O P O S T A 

 
Objeto: Autorização de uso de espaço público em áreas para o 50º Jubileu de São Jose Operário, destinadas 
à venda de produtos diversos. 
Apresento proposta para __________________________________________ 
Ponto Nº______________________ 
Preço oferecido: R$____________________________________ 
Prazo de validade da proposta: 30 (dez) dias. 
Data: _____/_____/_____ 
Nome completo:_______________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________________ 
Bairro:____________________________________Cidade: _____________________ 
CEP:______________________________Estado: ____________________________ 
TELEFONE (____) _____________________________________________________ 
Carteira de Identidade:____________________CPF/CNPJ:__________________________ 
Declaro que estou de acordo com todas as condições do Instrumento Convocatório e que são verdadeiras 
todas as informações acima. 
Assinatura: ___________________________________________________________ 
Obs.: Favor preencher com letra legível. 
 
Barbacena, _______ de __________ de 2014. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2014 

 
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 a 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 Chamada 
Pública; 

4) QUE estou ciente e submeto-me às condições do Edital de Chamada Pública e de seus Anexos e 
que, se vencedor, assinarei o Contrato de Permissão de Uso, cumprindo as exigências da presente 
Chamada Pública, 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 IV 

 
NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Além das orientações e normas estabelecidas pelo próprio Chamamento Público, são normas HIGIÊNICO-
SANITÁRIAS A SEREM CUMPRIDAS PELOS PERMISSIONÁRIOS, 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 área 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; 
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.); 
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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 
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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 Chamada Públicas 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. 
 

 

Anexo V – Modelo de Declaração para Micro e peque-
nas empresas;
Anexo VI – Relação dos pontos, preço, metragem 
Anexo VII– Minuta do Termo de Permissão de Uso de 
Espaço Público
Anexo VIII – Projeto (Mapa de localização dos pontos)

Barbacena, 21 de março de 2014.
Mario Raimundo de Melo

Presidente da AGIR
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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, BALÕES 

 
RELAÇÃO DA METRAGEM DOS PONTOS E VALORES 

 
METRAGEM VALOR DO LANCE 

03 x 03 (09 m²) R$ 1.350,00 
06 x 03 (18 m²) R$ 2.300,00 
06 x 04 (24 m²) R$ 2.500,00 
09 x 03 (27 m²) R$ 3.500,00 
10 x 10 (100 m²) R$ 5.000,00 
02 x 02 (04 m²) pipoca, algodão doce, pelinhas, 
balas e balões. 

R$ 200,00 
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ANEXO VII 
 

MINUTA TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
50º JUBILEU DE SÃO JOSE 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 002/2014 
 

TERMO Nº _________/AGIR/2014 
 

PERMITENTE - AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA 
E REGIÃO – AGIR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 19.290.001/0001-46, sediada 
na Praça Conde Prados, s/nº, Centro, Barbacena – MG, CEP: 36.200-000, neste ato representado por seu 
Presidente MARIO RAIMUNDO DE MELO, brasileiro, casado, Funcionário Público, Portador do CPF nº 
208.400.716-04 e do RG nº M-636.739 SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Celeste Viol, 283, Boa Vista, 
Barbacena - MG, CEP: 36.205-254. 

PERMISSIONARIO – _____________________________________________ 
 
 
Firmam o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, regendo-se pelas 

cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Termo é a utilização especial pelo PERMISSIONÁRIO, em caráter precário e 
oneroso, do Ponto nº __________ localizado na ___________________, Barbacena/MG, com a finalidade 
exclusiva de comercialização de: __________________________________________________. 

 
CLÁUSULA 2ª – DO PRAZO 

 
2.1. – O prazo da autorização de uso de espaço público será do mínimo de 48 (quarenta e oito) horas antes 
do evento 50º Jubileu de São José, objeto do Chamamento Público pertinente, até o máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas após o encerramento do evento. 
2.2. – A atividade econômica e a montagem dos materiais para tanto só poderá ocorrer desde que o 
permissionário esteja de posse do termo de permissão de uso. 
2.3 – O espaço deverá ser totalmente desocupado no mesmo prazo limite do item 2.1, impreterivelmente, 
não podendo ser prorrogado. 
2.4 – Somente os vencedores poderão retirar junto à AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO os balcões em madeirite e lonas de fechamento a partir do dia 
26 de fevereiro, mediante assinatura de Termo de Responsabilidade de guarda e entrega do material; 
2.5 – Os vencedores ou seus prepostos devidamente nomeados deverão entregar os balcões em madeirite e 
as lonas de fechamento para a AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE 
BARBACENA E REGIÃO, através de agente designado na data de 04 de março de 2014, no horário de 
04:00 às 11:00 horas. 
 

CLÁUSULA 3ª – DO VALOR E DO PAGAMENTO 
 
3.1. Pela presente permissão, o PERMISSIONÁRIO pagará à PERMITENTE o valor correspondente a R$ 
____________ (_____________), pagamento que será realizado por meio de deposito bancário. 
3.2. O não pagamento da cessão no prazo estipulado no edital perderá a titularidade da permissão de uso. 
 

CLÁUSULA 4ª – DAS RESPONSABILIDADES  
 
4.1. É de responsabilidade do PERMISSIONÁRIO os danos causados a terceiros ou à PERMITENTE, 
conforme edital processo seletivo simplificado 002/2014. 
4.2. Ao PERMISSIONÁRIO, caberá observar as normas vigentes, dentre elas:  
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a) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e demais portarias expedida pelo Juizo Vara de Família e 
Cível da Infância e da Juventude, da Comarca de Barbacena – MG;  
b) normas e portarias expedidas pela Vigilância Sanitária do Município de Barbacena;  
c) normas do Corpo de Bombeiros - MG  
4.3. Se ocorrer autuação à PERMITENTE por descumprimento dos itens 4.2 “a” o PERMISSIONÁRIO se 
obriga a quitar valor correspondente dentro do prazo estabelecido pelo juízo.  
 

CLÁUSULA 5ª – DAS PRERROGATIVAS DA PERMITENTE 
 
5.1. A PERMITENTE e o MUNICÍPIO DE BARBACENA se reservam do direito exclusivo de mudança de 
localização dos pontos, se necessário, para a melhor execução do evento. 
5.2. À PERMITENTE é facultado modificar ou revogar o presente termo, unilateralmente e 
independentemente de qualquer notificação premonitória, judicial ou extrajudicial, não gerando ao 
PERMISSIONÁRIO direito à indenização. 
5.3. Poderá à PERMITENTE ingressar em juízo para cobrar valores oriundos quaisquer autuações que 
podem ser imputadas por inobservância das responsabilidades previstas na clausula 4ª. 
 

CLÁUSULA 6ª – DAS VEDAÇÕES 
 
6.1. Ao PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido o uso para outra finalidade na área ora permitida, que 
não seja objeto constante na cláusula primeira deste termo. 
 

CLÁUSULA 7ª – DAS OBRIGAÇÕES  
 
7.1. Das obrigações da PERMITENTE: 
7.1.1. A PERMITENTE se obriga a informar ao PERMISSIONÁRIO, em tempo hábil, quaisquer situações que 
possam comprometer ou interferir na execução deste termo. 
7.1.2. A PERMITENTE fiscalizará a execução deste termo, devendo informar por escrito ao 
PERMISSIONÁRIO qualquer irregularidade verificada e exigir sua pronta correção. 
 
7.2. Das Obrigações do PERMISSIONÁRIO: 
7.2.1. São obrigações do PERMISSIONÁRIO aquelas que constaram no Chamamento Público pertinente ao 
evento, bem como as que seguem nas demais cláusulas; 
7.2.2. À AGIR não caberá quaisquer responsabilidades na eventualidade de ocorrência de falta de energia 
elétrica no local do evento; 
7.2.3. Será exigido de todas as pessoas que estiverem trabalhando, o uso de uniformes apropriados para tal 
atividade; 
7.2.4. Não será permitido, em hipótese alguma, o repasse a terceiros das áreas a serem permitidas. Exigir-
se-á, a qualquer tempo, pelos fiscais ou prepostos, a comprovação da titularidade da permissão concedida,e 
será obrigatória a colocação de Tabela de Preços em local visível ao público; 
7.2.5. Fica proibida a colocação de mesa e cadeiras na área externa da barraca ou veículos; 
7.2.6. O PERMISSIONÁRIO deverá observar, rigorosamente, as normas estabelecidas pela SESAP, através 
de seus fiscais ou prepostos, conforme Normas Estabelecidas pela Vigilância Sanitária, Anexo III; 
7.2.7. Cumprir as normas do Corpo de Bombeiro com a colocação obrigatória de extintor de incêndio, 
obedecendo às seguintes regras: 
7.2.7.1. Extintor PQS de 06 (seis quilos) para os permissionários que dentro de sua barraca possuírem 
botijão de gás; e extintor de água para os permissionários que não possuírem dentro de sua barraca botijão 
de gás. 
7.2.7.2. O PERMISSIONÁRIO que possuir em sua barraca chapa de fritura, deverá instalar proteção com 
altura mínina de 30 (trinta) centímetros em material não inflamável para evitar danos aos consumidores. 
7.2.8. O PERMISSIONÁRIO não poderá comercializar qualquer tipo de alimento e/ou bebida em vasilhas de 
vidro, porcelana e outros que possam colocar em risco a segurança dos consumidores.  
7.2.9. O PERMISSIONÁRIO deverá retirar e devolver os equipamentos cedidos pela AGÊNCIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO - AGIR, balcões de atendimento em 
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madeirite, lonas de fechamento, somente ao funcionário responsável indicado pela mesma, na data e hora 
estabelicido no edital. 
7.2.10. Caberá ao PERMISSIONÁRIO a total guarda e manutenção da estrutura de tendas padronizadas 
cedidas pela AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO 
durante o período da permissão de uso. 
7.2.11. Será obrigatória a fixação de cartazes nas barracas, que serão fornecidos pelo Juizado da Infância e 
Juventude. 
7.2.12. Correrá por conta do permissionário as instalações elétricas dentro da área permitida, bem como, 
solicitação da ligação provisória bem como desligamento posterior junto a CEMIG. 

 
CLÁUSULA 8ª – DA CESSÃO DO TERMO A TERCEIROS 

 
8.1. Não será permitida a cessão a terceiros, em todo ou em parte, das áreas permitidas. A fiscalização da 
PERMITENTE e dos demais órgãos competentes, exigirá a comprovação da titularidade, pôr ocasião do 
evento. 
 

CLÁUSULA 9ª — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1 – A execução irregular do termo de permissão de uso sujeitará o PERMISSIONÁRIO, garantida a prévia 
defesa, a aplicação das seguintes sanções: 
I – advertência escrita; 
II – multa; 
9.1.1 – A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das necessárias medidas 
corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o PERMISSIONÁRIO 
descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou qualquer instrumento equivalente, ou 
desatender as determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do termo 
de autorização;  
9.1.2 – A pena pecuniária de multa será aplicada em casos de atrasos injustificados dos prazos estipulados 
no cronograma de execução ou os prazos estipulados para a prestação dos serviços e fornecimentos; 
9.2 – As aplicações das sanções previstas nesta cláusula são de competência do Presidente da AGIR, 
facultada a defesa prévia do PERMISSIONÁRIO no respectivo processo administrativo, no prazo de dez 
dias, contados da abertura de vistas; 
9.3 – A multa prevista nesta cláusula será: 
I – de 10% (dez por cento) do valor global do termo de permissão de uso, no caso de execução irregular do 
termo; 
9.4 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida ativa, para 
execução pelas vias judiciais; 
9.5 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não eximem o 
PERMISSIONÁRIO da plena execução do Termo de permissão de Uso de Espaço Público; 
9.6. Para efeito de aplicação de multas o preço total deste termo é o indicado no item 3.1 da Cláusula 3ª 
deste termo. 
9.6. Se por ventura ocorrer alguma penalidade decorrente da não observação das Cláusulas 4ª e 7ª, que 
ultrapassem o valor estimado nos itens anteriores desta cláusula, poderá a PERMITENTE cobrar o valor 
referente à penalidade imposta. 
9.7. Poderá a PERMITENTE, valer-se do direito de regresso, caso seja transferido objetivamente, 
solidariamente ou subsidiariamente, qualquer sanção judicial ou extrajudicial decorrente do não cumprimento 
das Cláusulas 4ª e 7ª. 
 

CLÁSULA 10ª — DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA 
 
10.1. Aplicam-se a este termo, ainda que nele não transcritas ou citadas, todas as disposições da Lei nº 
8.666/93, com suas alterações posteriores, bem como as leis e atos normativos federais, estaduais e 
municipais que disciplinam matéria.  
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CLÁUSULA 11ª – DO FORO 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Barbacena – MG para dirimir eventuais conflitos e/ou questões 
decorrentes deste termo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justas e combinadas, as partes assinam o presente Termo de Permissão de Uso de 
espaço Público em 02 (duas   ) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que 
produza todos os seus efeitos. 
 

Barbacena, ____ de abril de 2014. 
 
 
 

 
MARIO RAIMUNDO DE MELO     ___________________________ 
        Presidente da AGIR                 Permissionario 

 
 
 
 

Testemunhas: 
 
1)________________________________   2)_______________________________ 
CPF:       CPF: 
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ANEXO VIII 
PROJETO 

(MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS) 

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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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

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

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 102/2013 – PP 
002/2014. Objeto: aquisição de material esporti-
vo, educativo e escolar para atender a SECOPS no 
CREAS e no CRAS São Pedro e CRAS Nova Cidade 
e a SEDUC no Programa Projovem Urbano, com 
recursos vinculados. Vencedores: RCA COMERCIAL 
LTDA. CNPJ – 11.263.197/0001-78, itens 22, 29, 30 
e 47, no valor total de R$ 2.572,80. ATLANTICA DI-
DATICA E PEDAGÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME 
CNPJ – 11.384.015/0001-17, itens 4, 9, 15, 16, 23, 
24, 31, 32, 34, 39, 44, 45, 50, 51, 52, 60, 62, 63, 
67, 69, 71, 73, 77, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 95, 
100, 101, 103 e 104, no valor total de R$ 10.057,04. 
STARCOM DO NORDESTE COM E IND DE BRIN-

QUEDOS LTDA. CNPJ – 10.539.550/0001-37, itens 
36, 37 e 41, no valor total de R$ 1.222,27. LIDIANE 
QUEIROZ T. SILVA ME CNPJ – 11.487.705/0001-00, 
itens 1, 2, 26, 28, 38, 46, 48, 56, 61, 65, 66, 68, 
79, 81, 85, 86, 88, 92, 93, 97, 98, 99 e 102, no 
valor total de R$ 5.968,93. VILSON DA SILVA BRUM 
ME CNPJ – 11.038.785/0001-08, itens 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 27, 42, 43, 49, 53, 
55, 57, 58, 59, 64, 76, 78, 91, 94 e 96, no valor 
total de R$ 3.015,10. VALOR TOTAL LICITADO: R$ 
22.836,14. Barbacena, 24/03/2014. Antonio Carlos 
Andrada – Prefeito Municipal.
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