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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2015 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA A “A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO  

JUBILEU DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO – 51ª EDIÇÃO” 

 

 AGIR - AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E 

REGIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 19.290.001/0001-46, torna 

público para o conhecimento dos interessados, que realizará Processo Seletivo Simplificado com o 

objetivo informado na cláusula 1 deste Instrumento, cuja direção e julgamento serão realizados por 

Comissão nomeada para este fim, conforme disposições contidas no presente ato convocatório. 

 

 A sessão pública de julgamento será realizada na sede da AGIR, na Praça Conde Prados, s/nº, 

Centro, Barbacena - MG, nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2015, às 13 horas, sendo que os envelopes 

contendo os documentos e as propostas deverão ser entregues até 30 minutos antes do horário 

mencionado para os respectivos dias de julgamento, no mesmo local. 

 

 

 1 – OBJETIVO 

 

 1.1 – O objeto desta Chamada Pública é a permissão 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 eletrodomésticos, lingerie e meias, panelas e utensílios, roupas e lazer), sujeita 

a prévia licença da Prefeitura Municipal de Barbacena, durante o 51º Jubileu de São José, no Bairro 

São José, em Barbacena, Minas Gerais, entre os dias 21 de abril e 01 de maio de 2015, para quem 

oferecer maior oferta por ponto, respeitando os valores mínimos estabelecidos neste Edital, 

conforme anexos e Minuta de Permissão.  
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 1.2. O licenciamento das atividades somente poderá ocorrer desde que compatíveis com a 

legislação tributária municipal e após o recolhimento dos tributos pertinentes. 

 1.3. A exploração, mesmo que temporária, será considerada fato gerador dos tributos 

municipais pertinentes 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, sujeitando-se o infrator a todas as penalidades tributárias, administrativas, cíveis 

e/ou penais. 

 1.5. A Chamada Pública abrange 194 (cento e noventa e quatro) espaços para exploração 

comercial dos gêneros previstos neste Instrumento, conforme Projeto de Situação e Disposição dos 

Espaços Anexo VIII, que integra o presente, também disponíveis para consulta na AGIR, podendo ser 

ainda redefinidos pela Comissão Organizadora de acordo com a demanda e necessidade do evento. 

 

 2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 2.1 – Poderão participar desta Chamada Pública pessoas naturais e empresas do ramo 

pertinente ao objeto, 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 Administração 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 distintamente, indevassáveis e colados, sob pena de desclassificação, na sede da 

AGIR até as 12:30 horas do dia 06, 07 e 08 de abril de 2015 respectivamente, podendo ser 



 

 

3 

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 condições exigidas neste instrumento; 

 4.2 – O interessado deverá apresentar em envelope separado, contendo em sua face 

externa “Documentação”, 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, do Estado de origem do licitante; 

 d) Certidão Negativa de Débito do Município de origem do licitante; 

 e) Certidão negativa de Débitos da AGIR; 

 f) Declarações diversas; de acordo com o modelo do Anexo III; 

 

 4.2.2 – Pessoa Jurídica: 

 a) Cédula de Identidade dos sócios, gerentes e/ou administradores; 

 b) Registro Comercial e Cédula de Identidade do titular, no caso de empresa individual; 

 c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e a ultima alteração (se houver) em se 

tratando de Sociedades comerciais, em caso de sociedades por ações, acompanhar documentos de 

eleição de seus administradores; 

 d) Cópia do CNPJ; 

 e) Certidão Negativa de Débito Estadual do Estado onde se localiza a sede da empresa 
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 f) Certidão Negativa de Débito do Município onde se localiza a 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 Débitos da AGIR; 

 l) Declaração 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 Complementar 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 hipótese de ME – EPP - MEI; 

 b) Não ocorrendo a contratação na forma do item anterior serão convocadas as 

remanescentes que se enquadrem como ME – EPP - MEI na ordem classificatória, 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 apresentados 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 Complementar 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 Complementar n. 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade 

fiscal, ainda que existam pendências; 

http://www.tst.jus.br/certidao
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 4.3.5 - Será concedido ao participante vencedor, enquadrado 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 critério 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 apresentados em original ou qualquer processo 

de cópia autenticada, 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” 

DIA DE JULGAMENTO: _____/______/_____ 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2015 

 

 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 irregularidade; 
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 5.2 – A desclassificação do proponente importará em preclusão do seu direito de participar 

da fase de julgamento da proposta, respeitando o direito de recurso; 

 5.3 – Ultrapassada a fase de análise de documentação, não mais caberá desclassificar os 

proponentes por motivos relacionados com sua documentação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após a classificação dos interessados. 

 

 6 – PROPOSTA 

 6.1 – A proposta deverá ser apresentada em envelope 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” 

DIA DE JULGAMENTO: _____/______/_____ 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2015 

 

 6.2 – A proposta datilografada, digitada ou escrita legível, conforme modelo de proposta 

ANEXO II, com tamanho de fonte não inferior a 10, em via única, datada, 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 deverá 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 abertura certame; 

 6.3 - DAS OFERTAS 



 

 

7 

 6.2.1 - As ofertas serão feitas através de propostas escritas, pelo candidato, a partir do 

PREÇO MÍNIMO definido por este Instrumento, considerando-se vencedor aquele que houver feito 

a maior oferta por ponto. 

 6.2.2 - As ofertas serão intransferíveis e deverão ser feitas para cada ponto (espaço 

destinado à instalação de barraca). 

 6.2.3 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 03mx03m=09m² (nove metros 

quadrados) NÃO PODERÃO ser inferiores a R$ 1.500,00 (um mil e quinhetos reais). 

 6.2.4 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 04mx04m=16m² (dezesseis metros 

quadrados); NÃO PODERÃO ser inferiores a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 

 6.2.5 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 06mx03m=18m² (dezoito metros 

quadrados); NÃO PODERÃO ser inferiores a R$ 2.645,00 (dois mil e seiscentos e quarenta e cinco  

reais) 

 6.2.6 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 04mx8m=32m² (trinta e dois metros 

quadrados); NÃO PODERÃO ser inferiores a R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). 

 6.2.7 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 04mx12m=48m² (quarenta e oito  

metros quadrados); NÃO PODERÃO ser inferiores a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

 6.2.8 - As ofertas para cada espaço com tamanho de 10mx10m=100m² (cem metros 

quadrados); NÃO PODERÃO ser inferiores a R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos reais). 

 6.2.9 - As ofertas para os espaços destinados especificamente ao comércio de pipoca, 

algodão doce, pelinha e balas através de carrinhos móveis  e ou ambulantes, cujos tamanhos e 

locais estão especificados no Projeto disponibilizado e são definidos pela Comissão Organizadora de 

acordo com a demanda e necessidade do evento NÃO PODERÃO ser inferiores a R$ 230,00 

(duzentos trinta reais). 

 

 7 – JULGAMENTO 

 7.1 - A abertura dos envelopes de habilitação e proposta e respectivos julgamentos serão 

efetuados pela Comissão de Chamada Pública da AGIR. 
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 7.2 - A Comissão de Chamada Pública promoverá a abertura do certame, na sede da AGIR, 

na Praça Conde Prados, s/nº, Centro, Barbacena - MG, com a presença ou não dos participantes, da 

forma a seguir: 

 a) no dia 06/04/2015, às 13:00 horas, os pontos de 01 a 31 e 01P a 37P (pipoca, e ou algodão 

doce, e ou pelinha e balas, e ou ambulantes); 

 b) no dia 07/04/2015, às 13:00 horas, os pontos de 32 a 103; 

 c) no dia 08/04/2015, às 13:00 horas, os pontos de 104 a 157;  

 d) e no dia 14/04/2015, ás 13:00 horas para os pontos remanescentes não vendidos, berm 

como para aqueles que se derem por desertos ante a inadimplência do pagamento nos termos da 

cláusula 12. (repescagem). 

 7.3 – Lembramos que os envelopes contendo a habilitação e proposta deverão ser entregues 

até 30 minutos 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 interessados, 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 renúncia 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. 
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 7.8 – Após a fase de julgamento da habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por 

motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Chamada Pública; o 

julgamento das propostas dar-se-á na seqüência do julgamento da habilitação, na Gerência de 

Licitação, na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, 1º andar, Bairro Funcionários, 

Barbacena/MG, obedecido o disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 7.9 – Será facultado à Comissão de Chamada Pública, em qualquer fase desta, promover 

diligência destinada 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 pertencentes 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 declarados os vencedores, caso 

fiquem pontos sem proposta, 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 poderá oferecer proposta para mais de 

um ponto. 

 7.14 – Caso haja desordem ou desrespeito, aos membros da comissão de Chamada Pública, 

o Presidente desta poderá suspender os trabalhos, designando nova data para continuação dos 

trabalhos interrompidos. 

 

 8 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

 8.1 – O julgamento das propostas é privativo da Comissão; 

 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; 
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 8.4 – Do julgamento será lavrada ata circunstanciada em que será proclamado o resultado 

classificatório das propostas. 

 

 9 – PRAZO 

 9.1 – O prazo da autorização de uso de espaço público será do dia 21 de abril de 2015 a 01 

de maio de 2015. 

 9.2 – Os equipamentos poderão ser montados a partir do dia 17 de abril de 2015, a partir 

das 08:00 horas, desde que esteja de posse do termo de permissão de uso, que deverá ser retirado 

junto a AGIR, e a desmontagem deverá ser feita até às 11:00 horas do dia 04 de maio de 2015, 

conforme cláusula 13 deste instrumento; 

 9.3 – Somente os vencedores ou seus prepostos credenciados no processo seletivo 

simplificado 002/2015 poderão retirar junto à Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado de 

Barbacena e Região – AGIR, os balcões em madeirite e lonas de fechamento a partir do dia 17 de 

abril de 2015, mediante assinatura de Termo de Responsabilidade de guarda e entrega do material; 

 9.4 – 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 – AGIR, através de agente designado na data de 04 de maio de 2015, no horário 

de 04 às 18 horas. 

 

 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 apresentação do Termo de 

Autorização de Uso ou ainda outro documento que este julgar necessário. 

 10.2 - Será realizada Fiscalização por parte da Vigilância 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. 
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 11 – DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO – OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO: 

 11.1 - O PERMISSIONÁRIO deverá obedecer às normas de utilização a seguir descritas, sendo 

que a inobservância de quaisquer delas implicará na imediata rescisão do Termo de Permissão de 

Uso firmado, bem como na declaração de inidoneidade do infrator para participação de outros 

processos a serem realizadas pela Administração Pública Municipal: 

 Será obrigatória a colocação de Tabela de Preços em todas as barracas, em local visível ao 

público; 

 Não poderá ser imputado á AGIR quaisquer responsabilidades na eventualidade de 

ocorrência de falta de energia elétrica no local do evento; 

 Será exigido de todas as pessoas que estiverem trabalhando, o uso de uniformes 

apropriados para tal atividade; 

 Não será autorizado, em hipótese alguma, o repasse a terceiros das áreas a serem 

permitidas. Exigir-se-á, a qualquer tempo, pelos fiscais ou prepostos, a comprovação de titularidade 

da permissão concedida; 

 Fica proibida a colocação de mesa e cadeiras na área externa da barraca; 

 O PERMISSIONÁRIO deverá observar, rigorosamente, as normas estabelecidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, através de seus fiscais ou prepostos, conforme Normas 

Estabelecidas pela Vigilância Sanitária, Anexo IV; 

 Cumprir as normas do Corpo de Bombeiro com a colocação obrigatória de extintor de 

incêndio, obedecendo às seguintes regras: 

 Extintor PQS de 06 (seis quilos) para os permissionários que tiverem dentro de sua barraca a 

presença de botijão de gás; e extintor de água para os permissionários que não possuírem dentro 

de sua barraca botijão de gás. 

 O PERMISSIONÁRIO que possuir em suas barracas chapa de fritura, deverá instalar proteção 

com altura mínina de 30 (trinta) centímetros em material não inflamável para evitar danos aos 

consumidores. 
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 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.  

 O PERMISSIONÁRIO deverá retirar e devolver os equipamentos cedidos pela AGIR: balcões 

de atendimento em madeirite, lonas de fechamento, somente com funcionário responsável 

indicado pela mesma. 

 Caberá ao PERMISSIONÁRIO a total guarda e manutenção da estrutura de tendas 

padronizadas cedidas pela AGIR durante o período da permissão de uso. 

 Será obrigatório a fixação de cartazes nas barracas (os mesmos serão fornecidos pelo 

Juizado da Infância e Juventude). 

 Fica expressamente proibida a colocação de som dentro das barracas; 

 Não serão permitidos a colocação de pontos fora do padrão das barracas (TENDAS 

PADRONIZADAS) oferecidas pela AGIR. 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA e AGIR se reservam no direito exclusivo de 

mudança de localização dos pontos se necessário para a melhor execução do evento. 

comercializar, possuir ou portar materiais perigosos ou insalubres, tais como explosivos, 

instrumentos pérfuro-cortantes e quaisquer outros que possam causar risco ou ameaça à saúde e 

integridade física das pessoas. 

 Não serão permitidos a colocação de pontos fora do padrão das barracas (TENDAS 

PADRONIZADAS) oferecidas pela AGIR, exceto para a comercialização de pastéis, cocadas, churros, 

maçã do amor, crepes e doces que necessitam de instalação de tachos para acondicionamento de 

óleo em altas temperaturas. 

 Fazer propaganda de caráter político ou religioso durante a realização do evento; 

apregoar mercadoria em voz alta; 

 Expor ou vender produto diferente do constante no objeto deste Contrato; 

 Fazer uso do passeio, de quaisquer bens públicos incluindo muros e gradis, da arborização 

pública, do mobiliário urbano público, da fachada ou de quaisquer outras áreas das edificações 

lindeiras para exposição, depósito ou estocagem de mercadoria ou vasilhame ou para colocação de 

apetrecho destinado à afixação de faixa e cartaz ou a suporte de toldo ou barraca; 
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 Ocupar espaço maior do que o que lhe foi autorizado/permitido, assim entendida a 

exposição 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, bem como desrespeitar norma de direito urbanístico ou ambiental; 

 Utilizar letreiro, cartaz, faixa e outro processo de comunicação no local de realização das 

festividades; 

 Alienar, ceder, emprestar, locar, sublocar ou utilizar para outra finalidade o espaço 

permitido, no todo ou em parte ou por qualquer forma permitir que terceiro exerça a atividade 

objeto do contrato, sem prévia e expressa autorização da AGIR bem como iniciar as atividades 

comerciais no local da permissão sem observar a legislação reguladora da matéria, ensejando o 

descumprimento de tal dispositivo em cassação de pleno direito da permissão, sem direito ao 

ressarcimento do que foi pago, sem prejuízo de multas ou demais encargos incidentes. 

 Arcar com o custeio da taxa de ligação de água e esgoto, sendo individualizada por ponto, 

que será feito por meio de requerimento próprio junto ao SAS, incluindo posteriormente o seu 

desligamento, não podendo ainda o permissionário ceder a qualquer título o uso da pena d'água. 

 Arcar com o custeio da taxa de ligação de energia elétrica que será feito por meio de 

requerimento próprio junto a CEMIG, incluindo posteriormente o seu desligamento. 

 Zelar pela guarda, manutenção e devolução dos extintores que por ventura se alojarem no 

espaço definidos para fins deste certame. 

 

 12 – PAGAMENTO 

 12.1 – Os vencedores, sem exceção, deverão efetuar o pagamento até o dia 10 de abril de 

2015 por meio de parcela única através de boleto bancário emito pelo setor financeiro da AGIR. 

 12.2 – Os vencedores, que porventura, não efetuarem o pagamento do boleto no prazo 

estipulado no item anterior, perderão a titularidade da pretensa autorização de uso, podendo a 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO - AGIR, 

convocar os remanescentes na forma deste Edital, ou por conveniência da Administração Pública 
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colocar novamente o espaço à disposição para repescagem, que caso venha a ocorra os vencedores, 

sem exceção, deverão efetuar o pagamneto até dia 16/04/2015. 

 

 13 – TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

 13.1 – Após homologação deste processo, os vencedores firmarão Termo de Autorização de 

Uso com a AGIR de acordo com as especificações deste instrumento e da minuta de Termo de 

Autorização, conforme modelo Anexo VII; 

 13.2 – A assinatura do Termo de Autorização de Uso será feita após a apresentação, pelos 

vencedores, da guia de pagamento devidamente quitada, além de exibição de documento de 

identidade e CPF/CNPJ do responsável pela atividade perante a AGIR. 

 13.3 – A AGIR e o Município de Barbacena, se reserva 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 Autorização de Uso a partir do dia 16 de 

abril de 2015 no horário de 13:30 horas até às 18 horas, na recepção da AGIR, devendo apresentar 

o comprovante de pagamento. 

 14.2 – A recusa injustificada do interessado em atender ao disposto no item 14.1 desta 

cláusula caracterizará descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa 

prevista na cláusula das sanções, além de outras cominações legais; 

 14.3 – Sem prejuízo da multa prevista no item anterior, quando o convocado não assinar o 

termo no prazo e condições estabelecidas, é facultada à AGIR convocar os remanescentes, na 

ordem de classificação, para fazê-lo no prazo de 24 horas, a partir da convocação e nas mesmas 

condições estabelecidas em proposta classificada na etapa de Julgamento. 

 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. 
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 14.6 – O descumprimento dos itens 14.4 e 14.5 implicarão nas SANÇÕES previstas na 

cláusula 17. 

 

 15 – RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS 

 15.1 - É de inteira responsabilidade do PERMISSIONÁRIO os danos causados a terceiros, 

sejam eles danos materiais e ou danos  morais, advindos do trabalho realizado, incluindo a ação ou 

omissão de seus empregados, não podendo, em hipótese alguma, imputar, mesmo que 

solidariamente e ou subsidiariamente, quaisquer responsabilidades ao MUNICÍPIO ou à AGIR 

 

 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 seguintes casos: 

 a) da desclassificação do proponente, dirigido à Comissão; 

 b) aplicação das penalidades de advertência ou multa, dirigido ao Presidência da AGIR; 

 16.2 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

 a) ser datilografados/digitados e devidamente fundamentado; 

 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 serão conhecidos; 

 16.3 – Terão efeito suspensivo obrigatório apenas os recursos quanto à habilitação ou 

inabilitação de proponente e julgamento das propostas. Os demais não terão efeito suspensivo, 

salvo se a autoridade competente, por razões de interesse público, motivadamente, 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: 
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 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 

acompanhar e fiscalizar a execução do termo de autorização;  

 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 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; 

 17.3 – A multa prevista nesta cláusula será: 

 17.4 – de 10% (dez por cento) do valor global do termo de autorização, no caso de execução 

irregular do termo; 

17.5 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida ativa do 

Município, para futura execução pelas vias judiciais; 

 17.6 – 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. 

 

 18 – CONDIÇÕES GERAIS 

 18.1 – O preço proposto deverá ser líquido, não sendo consideradas quaisquer ofertas de 

vantagens não previstas neste instrumento; 

 18.2 – A participação na Chamada Pública implica a aceitação integral deste instrumento, 

ficando automaticamente prejudicada a proposta que contrarie expressamente suas normas; 
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 18.3 – Estará ressalvada à AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE 

BARBACENA E REGIÃO - AGIR, por despacho motivado pelo Senhor Presidente, devidamente 

fundamentado, anular o presente processo; 

 18.4 – Os casos omissos serão decididos pela Comissão, de acordo com as regras deste 

instrumento, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e probidade administrativa; 

 18.5 – Uma vez findo o prazo de entrega dos envelopes 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 assim 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 (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso; 

 19.2 – Fica estipulado em caráter irrevogável, irretratável e irrenunciável que o vencedor 

que possuir estrutura própria de seu negócio, e que desejar utilizá-la, deverá observar para fins de 

aquisição de seu ponto metragem suficiente, não podendo adquirir ponto com metragem menor do 

que o tamanho da estrutura de seu negócio. 

 19.3 – Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Processo, o foro 

competente é o da Comarca de Barbacena/MG, com exclusão de qualquer outro. 

 19.4 - 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; 

- Anexo V – Modelo de Declaração para Micro e pequenas empresas; 

- Anexo VI – Relação dos pontos, preço e metragem 
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- Anexo VII– Minuta do Termo de Permissão de Uso de Espaço Público 

- Anexo VIII – Mapa de localização dos pontos 

Barbacena, 23 de março de 2015. 

 

 

ANDRÉ LUIZ CRUZ MACHADO BORGO 

Presidência da AGIR 
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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 002/2015, na qualidade de representante legal, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa/pessoa natural 

_________________________________, CNPJ/ CPF ______________________, bem como 

formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao 

certame.________________________. 

 ____ de __________________ de 2015.  

 

________________________________ 

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 chamamento público. 
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ANEXO II 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2015 

P R O P O S T A 

Objeto: Autorização de uso de espaço público em áreas para o 51º Jubileu de São Jose Operário, 

destinadas à venda de produtos diversos. 

Apresento proposta para __________________________________________ 

Ponto Nº______________________ 

Preço oferecido: R$____________________________________ 

Prazo de validade da proposta: 15 (quinze) 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 2015. 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2015 

 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: 

 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, salvo na 

condição de menor aprendiz; 

 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; 

 CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e 

informações, conhecer e acatar as condições para cumprimento das obrigações objeto da Chamada 

Pública; 

 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 ESTABELECIDAS PARA “51º JUBILEU DE SÃO JOSÉ” 

PRINCIPAIS NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS A SEREM CUMPRIDAS PELOS PROPRIETÁRIOS DE 

BARRACAS, AMBULANTES E SIMILARES QUE COMERCIALIZAM ALIMENTOS E BEBIDAS. 

 É OBRIGATÓRIO: 

 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; 

 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; 

  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; 

  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; 

  Colocar lixeiras com tampa mecânica à disposição dos consumidores e dentro das áreas de 

manipulação; 

  Uso de gelo industrializado para bebidas serão devidamente autorizado e registrado; 

Uso de copos, pratos, talheres canudos, maionese e ketchup, palitos, descartáveis e embalados 

individualmente; 

  Os alimentos deverão chegar ao local de comercialização previamente preparado sendo 

transportados e mantidos sob refrigeração (salgados, carnes e molhos); 

  Alimentos perecíveis e bebidas deverão ser armazenados em freezer separados; 

  Comercialização de produtos alimentícios devidamente inspecionados e com procedência; 

  Receber a fiscalização da Vigilância sanitária com cordialidade e respeito; 
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  Uso de caixa de isopor ou similares somente para bebidas, enlatados e água mineral em 

perfeitas condições e estado e higiene; 

  Uso de churrasquinho de carnes, mussarela, somente industrializados; 

  A venda de água ardente (pinga, maracupinga, batidas, cachaça, tequila) somente com 

registro no Ministério da Agricultura (DIPOA); 

  A comercialização de bebidas alcoólicas e refrigerantes somente em lata ou recipiente 

plástico; 

  O uso de sal somente em embalagem individual para acompanhamento de tequilas e etc. 

  Manter chapas, grelhas e fogões sem proteção física contra contaminação de poeiras, 

insetos, salivas etc.; 

  Manter o seu local de trabalho e área vizinhas sempre limpas durante e após as atividades; 

 

 É EXPRESSAMENTE PROIBIDO 

 Uso de utensílios velhos, mal lavados e mal higienizados; 

 Uso de serragem ou areia no chão; 

 Que a pessoa que manipule dinheiro, toque nos alimentos; 

 Fumar durante o serviço e no interior das barracas; 

 Manter carnes ou outros alimentos perecíveis fora da geladeira ou freezer; 

 Uso de mesas e bancadas sem revestimento impermeável; 

 O uso de bisnagas com molho, maionese, ketchups, etc.; 

 O uso de copos de vidro para servir bebidas em geral; 

 O uso de gelo não industrializado para servir bebidas (caipirinha, caipfrutas, etc.) 

 O uso de galões plásticos para condicionar e comercializar bebidas destiladas (alcoólicas – 

barracas e ambulantes); 

 Self-service de qualquer espécie (sanduíches, cachorro quente, sorvetes e qualquer tipo de 

merengues, etc.); 

 Fabricação de maionese em barracas, trailers e veículos padronizados; 
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 Que pessoas com ferimentos de qualquer espécie, adornos ou doenças contagiosas de 

quaisquer espécies que manipulem alimentos; 

 Manter carnes inteiras (pernil) expostas sobre chapas ou outros utensílios para confecção de 

sanduíches; 

 Bebidas destiladas acondicionadas em garrafas, galões sem registro, procedência e inspeção 

e outros recipientes reaproveitáveis para a comercialização de ambulantes e barracas; 

 A comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em recipiente de vidro (cerveja, 

refrigerante, vodca com limão e etc.); 

 A comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em bambus a metro e sacolés; 

 O uso de espetos não industrializados em churrascos, doces etc; 

 Manipular carnes, queijos para a fabricação de churrasco, dentro de barracas, Towners, e 

veículos de cachorro quente ou nas proximidades dos mesmos; 

 Comercialização de drinks, tequilas, batidas, preparadas sem autorização e registro das 

mesmas, no Órgão competente (maracupinga, caipirinha, abacaxi e morango); 

 A venda de maracupinga e destilados só poderão ser comercializados quando preparada na 

presença do consumidor, respeitando as normas de higienização e sanitárias; 

 Manter chapas, grelhas, fogões em cima de balcões sem proteções adequadas etc.; 

 Trabalhar sem jaleco, touca descartável, calçado fechado; 

 O uso de flambagem em bebidas em barracas; 

 Uso de caixa de papelão para depósitos de pelinhas; 

 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 
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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:____________________________ 
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ANEXO VI 

 

RELACÃO DOS PONTOS  

 

RELAÇÃO DA METRAGEM DOS PONTOS E VALORES 

 

 

METRAGEM VALOR DO LANCE 

3X3 (09 m²) R$ 1.500,00 

4X4 (16 m²) R$ 2.100,00 

6x3 (18 m²) R$ 2.645,00 

4x8 (32 m²) R$ 3.200,00 

4x12 (48 m²) R$ 4.500,00 

10x10 (100 m²) R$ 5.750,00 

PIPOCA, ALGODÃO DOCE, PELINHAS, 

BALAS, BALÕES,AMBULANTES 

R$ 230,00 

 

 

 

Obs.:  conforme disposto no item 19.2, fica estipulado em caráter irrevogável, irretratável e 

irrenunciável que o vencedor que possuir estrutura própria de seu negócio, e que desejar utilizá-la, 

deverá observar para fins de aquisição de seu ponto metragem suficiente, não podendo adquirir 

ponto com metragem menor do que o tamanho da estrutura de seu negócio. 

 

Obs.: O ponto número 49 não se encontra disponível para participação do certame. 

Obs.: Zelar pela guarda, manutenção e devolução dos extintores que por ventura se alojarem no 

espaço definidos para fins deste certame. 
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ANEXO VII 

MINUTA TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 002/2015 “A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JUBILEU 

DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO – 51ª EDIÇÃO” 

 

 TERMO Nº _________/AGIR/2015 

 

 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 Sr. André Luiz Cruz Machado Borgo, brasileiro, solteiro, 

funcionário público, portador do CPF nº________________________ e do RG nº _______________ 

residente e domiciliado em Barbacena – MG. 

 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 dia 21 de abril, a 01 de maio 

de 2015. 
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 2.2. – Os equipamentos poderão ser montados a partir do dia 17 de abril de 2015, a partir 

das 8:00 horas, desde que, o permissionário esteja de posse do termo de permissão de uso. 

 2.3 - A desmontagem dos equipamentos deverá ser feita até às 11:00 horas do dia 04 de 

maio de 2015 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 17 de abril de 2015, 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 maio de 

2015, 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 002/2015. 

 4.2. Ao PERMISSIONÁRIO, caberá observar as normas vigentes, dentre elas:  

 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  
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 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 OBRIGAÇÕES  

 6.1. Das obrigações da PERMITENTE: 

 6.1.1. A PERMITENTE se obriga a informar ao PERMISSIONÁRIO, em tempo hábil, quaisquer 

situações que possam comprometer ou interferir na execução deste termo. 

 6.1.2. A PERMITENTE fiscalizará a execução deste termo, devendo informar por escrito ao 

PERMISSIONÁRIO qualquer irregularidade verificada e exigir sua pronta correção. 

 

 6.2. Das Obrigações do PERMISSIONÁRIO: 

 6.2.1. Será obrigatória a colocação de Tabela de Preços em todas as barracas, em local visível 

ao público; 

 6.2.2. À AGIR não caberá quaisquer responsabilidades na eventualidade de ocorrência de 

falta de energia elétrica no local do evento; 

 6.2.3. Será exigido de todas as pessoas que estiverem trabalhando, o uso de uniformes 

apropriados para tal atividade; 
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 6.2.4. 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; 

 6.2.5. Fica proibida a colocação de mesa e cadeiras na área externa da barraca ou veículos; 

 6.2.6. O PERMISSIONÁRIO deverá observar, rigorosamente, as normas estabelecidas pela 

SESAP, através de seus fiscais ou prepostos, conforme Normas Estabelecidas pela Vigilância 

Sanitária, Anexo III; 

 6.2.7. Cumprir as normas do Corpo de Bombeiro com a colocação obrigatória de extintor de 

incêndio, obedecendo às seguintes regras: 

 6.2.7.1. 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. 

 6.2.7.2. 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. 

 6.2.8. 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.  

 6.2.9. O PERMISSIONÁRIO deverá retirar e devolver os equipamentos cedidos pela AGÊNCIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E REGIÃO - AGIR, balcões de 

atendimento em madeirite, lonas de fechamento, somente ao funcionário responsável indicado 

pela mesma, na data e hora estabelicido no edital. 

 6.2.10. 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. 

 6.2.11. Será obrigatória a fixação de cartazes nas barracas, que serão fornecidos pelo Juizado 

da Infância e Juventude. 
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 6.2.12. 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. 

 6.2.13. Ao PERMISSIONÁRIO é expressamente proibido o uso para outra finalidade na área 

ora permitida, que não seja objeto constante na cláusula primeira deste termo. 

 6.2.14 – 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. 

 6.2.15 - Zelar pela guarda, manutenção e devolução dos extintores que por ventura se 

alojarem no espaço definidos para fins deste certame. 

 

 CLÁUSULA 7ª — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 7.1 – 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; 

 7.1.1 – 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;  

 7.1.2 – 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; 

 7.2 – 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; 

 7.3 – A multa prevista nesta cláusula será: 
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 I – de 10% (dez por cento) do valor global do termo de permissão de uso, no caso de 

execução irregular do termo; 

 7.4 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida 

ativa, para execução pelas vias judiciais; 

 7.5 – 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; 

 7.6. Para efeito de aplicação de multas o preço total deste termo é o indicado no item 3.1 da 

Cláusula 3ª deste termo. 

 7.6. 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. 

 7.7. 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. 

 7.8. 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.  

 

 CLÁUSULA 8ª – 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 _________ de 2015. 
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ANDRÉ LUIZ CRUZ MACHADO BORGO   ___________________________ 

        Presidente da AGIR                 Permissionario 
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ANEXO VIII 

 


