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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SMPUH N.º 002/2019 
 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Araçatuba, com sede à Rua Coelho Neto n.º 
73, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.511.847/0001-79, doravante denominado MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal, o Sr. DILADOR BORGES 
DAMASCENO, no uso de suas prerrogativas legais, comunica, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e Habitação, aos interessados que está procedendo à CHAMADA PÚBLICA 
SMPUH N.º 002/2019 destinado à OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
para fins de instalação Trailers, de propriedade do(s) proponente(s) selecionado(s), para exploração 
de atividade econômica (gêneros alimentícios e produtos alimentícios) em “bolsões” ou paralelo ao 
meio fio, localizados em diversas praças públicas do Município de Araçatuba.   

Fica estabelecido o prazo mínimo 30 (trinta) dias de publicidade que antecede a data da sessão 
pública de recebimento e abertura dos envelopes, para que os interessados tenham conhecimento 
dos aspectos técnicos a fim de formalizarem suas propostas de acordo com o Edital.  

Os interessados poderão enviar os envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO 
DO ESPAÇO PÚBLICO pelo Correio ou meio similar ou apresentarem-se no dia e hora marcada 
pelo Município, sito à Rua Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, na cidade de Araçatuba, estado de São 
Paulo.  

A Comissão Especial de Chamamento Público, integrada por membros indicados pelo Exmo. 
Senhor Prefeito Municipal, por meio da Portaria n° 35/2019 de 12 de Fevereiro de 2019, receberão 
os documentos de HABILITAÇÃO envelope n° 1 e PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 
PÚBLICO envelope n° 2 (elementos que comporão a nota técnica), para OUTORGA DE 
PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO descrita na cláusula primeira deste edital.   

Os interessados em participarem do presente Chamamento Público deverão entregar 02 (dois) 
envelopes separados, devidamente fechados: um contendo a documentação de Habilitação e, 
outro contendo a Proposta de utilização do espaço público, que serão recebidos pela Comissão 
Especial de Chamamento Público, na sala de Licitações, no Paço Municipal, sito à Rua Coelho 
Neto, n.º 73 – ARAÇATUBA – SP – CEP-16015-920. 

A abertura dos envelopes, dar-se-ão em sessões públicas independentes, definidos pelo 
Município, sendo, cada “Praça” corresponde a um item, a realização do Chamamento ocorrerá 
no endereço acima especificado, conforme segue: 

 
Locais 

 

Datas 

 

1. Praça João Pessoa Dia 22/04/2019 às 09h00 

2. Praça São Joaquim Dia 24/04/2019 às 09h00 

3. Praça Diogo Junior (Santana) Dia 26/04/2019 às 09h00 

4. Praça Jaime de Oliveira Dia 29/04/2019 às 09h00 

5. Praça Etore Protti Dia 02/05/2019 às 09h00 

6. Praça João XXIII Dia 06/05/2019 às 09h00 

7. Praça Paulo Chagas Dia 08/05/2019 às 09h00 

8. Praça Almiran Taman Dia 10/05/2019 às 09h00 
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9. Praça da Capela Dia 13/05/2019 às 09h00 

10. Praça João F Moraes Dia 15/05/2019 às 09h00 

11. Praça Alan Kardeck Dia 17/05/2019 às 09h00 

12. Praça Don Valter Bini Dia 20/05/2019 às 09h00 

13. Praça Sete de Setembro Dia 22/05/2019 às 09h00 

14. Praça Uirapuru Dia 24/05/2019 às 09h00 

15. Rua Renato Werneck Dia 27/05/2019 às 09h00 

16. Praça São João Dia 29/05/2019 às 09h00 

17. Praça Florisval de Oliveira Dia 31/05/2019 às 09h00 

18. Calçadão à Rua Mal. Deodoro Dia 03/06/2019 às 09h00 

 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 
realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para 
o primeiro dia útil subseqüente, mantendo-se o horário e local, independentemente de nova 
comunicação. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, 
que dele fazem parte integrante. 

O projeto padrão para os interessados na permissão de uso integra os anexos do edital do 
Chamamento Público. 

O edital de chamamento público terá vigência de 01 (um) ano contado da data de sua publicação 
oficial, findo o qual, havendo desistência de permissionário e interesse da Administração Municipal 
na manutenção do equipamento, deverá proceder a novo chamamento público com mesmo prazo 
de validade e requisitos. 

SUPORTE LEGAL 

Este Chamamento Público, realizado pelo critério de habilitação preliminar e pontuação, será regido 
pelas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 13.311/2016, com suas alterações 
posteriores, pela Lei Municipal 8.009 de 21 de novembro de 2017, regulamentado pelo Decreto 
19.846 de 15 de fevereiro de 2018 e Decreto 20.513 de 05 de Fevereiro de 2019. 

CLÁUSULA I – OBJETO E PRAZO 

1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto a OUTORGA DE PERMISSÃO DE 
USO DE ESPAÇO PÚBLICO para fins de instalação Trailers, de propriedade do(s) proponente(s) 
selecionado(s), para exploração de atividade econômica (gêneros alimentícios e produtos 
alimentícios) em “bolsões” ou paralelo ao meio fio, localizados em diversas praças públicas do 
Município de Araçatuba, conforme especificações constantes nos ANEXOS I e II do presente edital.   

1.2. Prazo: O prazo para instalação do equipamento será de até 120 (cento e vinte) dias 
após a assinatura do Termo de Permissão de Uso.  

1.2.1. O prazo acima descrito é tempo para confeccionar os bolsões/ apresentação e 
instalação do trailer, inclusive para desocupação do espaço público que vem sendo utilizado, para 
os permissionários que ocupam atualmente o espaço público.  
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1.2.2. No caso de ocorrência de fato impeditivo de cumprimento do prazo 
estabelecido no item 1.2, este poderá ser prorrogado por igual período, através de solicitação do 
interessado, devidamente justificada e acompanhada de documentos comprobatórios.  

1.2.3. A solicitação deverá ser apresentada dentro do prazo acima citado, à 
Administração Municipal, que, fará análise para fins de decisão quanto à perda ou não do direito de 
exploração. 

1.2.4. Após decisão dos responsáveis do órgão competente, será dada ou não, 
anuência pelo Município de Araçatuba.  

CLÁUSULA II - INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO E ALTERAÇÃO DO 
EDITAL 

2.1. Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos 
poderão ser solicitados, por escrito, junto à Comissão Especial de Chamamento Público, 
devidamente protocolizado no ATENDE FÁCIL do Município de Araçatuba – Rua Coelho Neto n°. 
73, Vila São Paulo em Araçatuba/SP, (licitacao@aracatuba.sp.gov.br), o qual encaminhará a 
Comissão Especial designada para manifestação.  

2.2. As impugnações, consultas ou esclarecimentos ao edital serão recebidas até 02 (DOIS) 
dias úteis antes da data fixada para o recebimento das PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO, conforme artigo 41, §1º da Lei 8666/93. 

2.3. Os atos referidos deverão estar acompanhados de documentação pertinente à pessoa 
física ou jurídica, neste último, com a documentação comprobatória da representatividade legal de 
quem o subscreve. 

2.4. Admitida a impugnação e retificado o Edital, será agendada nova data para a realização 
deste certame que, na oportunidade a mesma será dada a publicidade por meios de comunicação e 
através do site: www.aracatuba.sp.gov.br 

2.5. As respostas às impugnações ou esclarecimentos serão disponibilizados na página da 
internet www.aracatuba.sp.gov.br, sendo de responsabilidade da licitante o acompanhamento aos 
pedidos de esclarecimentos e poderão ser  encaminhados via e-mail  a todos os proponentes 
interessados que encaminharem o comprovante de retirada de Edital.   

CLÁUSULA III – DAS CONDIÇÕES DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO 
PÚBLICO, TIPO DE ATIVIDADE AUTORIZADA E QUANTIDADE 

3.1.  Cada proponente poderá buscar habilitar-se à outorga de permissão de uso de 
espaço público para fins de instalação provisória de 01 (um) trailer de gêneros alimentícios.  

3.1.1. É facultado aos proponentes interessados a verificação de projetos ou croquis 
das áreas a serem concedidas a título de Permissão de Uso, afim de identificar a metragem do 
espeço total pretendido, bem como o valor do preço público a ser pago pelo proponente.  

3.1.2. A instalação dos “bolsões” e rampas de acessibilidade deverá ser executada a 
expensas do permissionário de acordo com os croquis esquemáticos em anexos, e especificações 
técnicas estabelecidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.  

3.1.3. Os interessados deverão analisar detidamente o(s) ponto (s) de instalação dos 
trailers, conforme croqui esquemático da praça escolhida, com o devido posicionamento do trailer. 

3.2. O permissionário deverá cumprir fielmente as especificações do projeto, normas e 
procedimentos estabelecidos, em todos os seus aspectos, não sendo possível nenhuma 
alteração, sob pena de imediata revogação da permissão de uso. 

mailto:licitacao@aracatuba.sp.gov.br
http://www.aracatuba.sp.gov.br/
http://www.aracatuba.sp.gov.br/
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3.3. O equipamento instalado nos espaços públicos é considerado estabelecimento 
comercial sujeito às normas da vigilância sanitária, posturas, tributárias, ambientais e demais 
disposições previstas na Legislação Municipal, Estadual e Federal vigente. 

3.3.1. A emissão do Termo de Permissão de Uso não supre a necessidade de 
Alvará de Localização e Funcionamento e de Alvará Sanitário, nos casos em que couber. 

3.3.2. Constarão no respectivo Alvará, os dias e horários de funcionamento de 
acordo com a atividade a ser exercida, observando-se a legislação aplicável. 

CLÁUSULA IV- CRITÉRIO PARA FINS DE OUTORGA DA REFERIDA 
PERMISSÃO DE USO 

4.1. O critério de outorga da permissão de uso do espaço público se dará através da 
apresentação dos envelopes nº 01 (Habilitação) e nº 02 (Proposta de Utilização do Espaço Público 
ao Município de Araçatuba). 

4.1.1. Cada proponente deverá indicar uma ÚNICA PRAÇA que pretende concorrer, 
devendo indica-la no envelope nº 02. 

4.1.2. O critério de outorga da permissão de uso da PRAÇA indicada será: 

a) habilitação preliminar por meio de entrega dos documentos estabelecidos 
na cláusula VII, envelope nº 01; 

b) a pontuação alcançada pelo proponente na proposta de uso de espaço 
público (envelope nº 02), nos termos das cláusulas VIII e X.  

4.2. Para tornar-se permissionário vencedor deverá apresentar todas as exigências 
contidas no Edital e seus Anexos. 

4.3. O permissionário não poderá sublocar o espaço a terceiros, sob pena perda de 
permissão de uso do espaço público. 

CLÁUSULA V - DO PROCEDIMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

5.1. O recebimento dos envelopes de propostas e documentos serão efetuados pela 
Comissão Especial de Chamamento Público na Prefeitura do Município de Araçatuba, na Rua 
Coelho Neto, 73, Vila São Paulo, em Araçatuba/SP, conforme tabela citada no preâmbulo do edital. 
A abertura dos envelopes de documentos e elementos que comporão a nota técnica, dar-se-ão nos 
mesmo dia e local acima estabelecido. 

5.2. Aberta a sessão, os interessados ou representantes que estiverem presentes, 
entregarão à Comissão: 

5.3. DO CREDENCIAMENTO: 

5.3.1.  Credenciamento (para o caso de pessoas jurídicas): comprovante de que 
possuem poderes para representarem os interessados, mediante instrumento particular em nome 
do proponente, acompanhada de cópia do ato da investidura do outorgante, no qual declare, 
expressamente, ter poderes para a outorga (somente serão aceitos documentos juridicamente 
válidos) - (ANEXO VII); 

a.1) Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documentos que 
comprovem  sua capacidade de representar a mesma; 

a.2)  Cada credenciado poderá representar apenas um proponente. 
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CLÁUSULA VI - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1. Os documentos e as propostas referentes a este chamamento público deverão ser 
apresentados até o dia e hora previstos neste Edital, em dois envelopes separados (um contendo 
os documentos e outro a(s) proposta, devidamente lacrados e identificados no seu exterior, deverá 
constar na sua parte externa, a seguinte inscrição: 

ENVELOPE Nº. 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR 
AO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2019 
PROPONENTE: (Nome ou Razão Social da licitante). 
CNPJ/CPF  n.º: (da licitante) 
Endereço: (completo) Telefone e e-mail: (informar todos os dados). 

a) O envelope nº 01 deverá conter o solicitado na Cláusula VII deste Edital – 
HABILITAÇÃO PRELIMINAR. 

ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  
AO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2019 
N°. DO ITEM, PRAÇA 
TRAILER - ELEMENTOS QUE COMPORÃO A NOTA TÉCNICA 
PROPONENTE: (Nome ou Razão Social da licitante). 
CNPJ/CPF n.º: (da licitante) 
Endereço: (completo) Telefone, Fax e e-mail: (informar todos os dados). 

b) O envelope nº. 02 deverá conter elementos que comporão a nota técnica, conforme 
ANEXO VI, para fins de exploração de atividade econômica (gêneros alimentícios  e produtos 
alimentícios), acompanhado de dados do trailer que pretende instalar.  

PARÁGRAFO ÚNICO - O horário de protocolo será rigorosamente obedecido, portanto, não 
haverá o protocolo em atraso, mesmo que involuntário. 

CLÁUSULA VII - DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

7.1.  No local, data e hora fixada neste edital, os interessados em participar desta 
Chamada Pública, deverão apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope n.º 01 e 
a PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - Envelope n.º 2, em 02 (dois) 
envelopes distintos, devidamente lacrados (colados), dentro do prazo máximo mencionado no 
preâmbulo deste Edital em participar do chamamento público, devendo comprovar sua condição de 
habilitação, apresentando os documentos abaixo: 

7.2. PESSOAS JURÍDICAS: 

 

7.2.1. Quanto à habilitação jurídica: 

7.2.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, incluindo todas as 
alterações, ou Contrato Social Consolidado, devidamente registrado, no caso de sociedades 
comerciais; 

7.2.1.2. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
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7.2.1.3. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 
107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

7.2.1.4. No caso de empresário individual, incluído Micro Empreendedor Individual - 
MEI - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede ou documento comprobatório da inscrição. 

7.2.2. Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

7.2.2.1.  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda (CNPJ-MF); 

7.2.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, conforme pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado (alvará); 

7.2.2.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS ou documento 
equivalente que comprove a regularidade. 

7.2.2.4. Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 
à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às 
contribuições sociais ou documento equivalente que comprove a regularidade. 

7.2.2.5. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 
para com a Fazenda Estadual (ICMS), pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos 
relacionados com a prestação licitada ou documento equivalente. 

7.2.2.6. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 
para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos municipais (Mobiliário) relacionados ao objeto 
licitada ou documento equivalente.  

7.2.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei Federal n.º 12.440/2011, e à 
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

7.2.3. Documentos complementares: 

7.2.3.1. Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito 
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, nem menores de dezesseis anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (conformidade com o artigo 27, inciso V, 
da Lei 8666/1993, com redação dada pela Lei 9854/1999, e em obediência ao artigo 7º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal de 1988), de acordo com o modelo constante do ANEXO VIII; 

7.2.3.2. Declaração de Vistoria no espaço público pretendido (ANEXO X). 

7.3. PESSOAS FÍSICAS: 

7.3.1. Quanto à habilitação da Pessoa Física: 

7.3.1.1. Cédula de Identidade Civil (RG).  

7.3.2. Quanto a Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

7.3.2.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Física do 
Ministério da Fazenda (CPF/MF); 
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7.3.2.1.  Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual (alvará); 

7.3.2.2. Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 
à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às 
contribuições sociais ou documento equivalente que comprove a regularidade 

7.3.2.3.   Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 
para com a Fazenda Estadual (ICMS), pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos 
relacionados com a prestação licitada ou documento equivalente. 

7.3.2.4.  Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 
para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos municipais (Mobiliário) relacionados ao objeto 
licitada ou documento equivalente.  

7.3.2.5.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei Federal n.º 12.440/2011, e à 
Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 

7.3.3. Documentos complementares: 

7.3.3.1. Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito 
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, nem menores de dezesseis anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (conformidade com o artigo 27, inciso V, 
da Lei 8666/1993, com redação dada pela Lei 9854/1999, e em obediência ao artigo 7º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal de 1988), de acordo com o modelo constante do ANEXO V; 

7.3.3.2. Declaração de Vistoria no local do Evento (ANEXO X). 

7.4. Informações Gerais:  

7.4.1.   Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32 “caput” da Lei 
8666/93. 

7.4.2. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em 
forma original ou cópia reprográfica. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade 
através de consulta realizada pela Comissão. 

7.4.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em 
substituição aos documentos aqui exigidos. 

7.4.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nos documentos apresentados, 
serão aceitos como válidos os emitidos até 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para a 
abertura dos envelopes.  

7.4.5.  Se faltar algum documento ou se algum documento apresentar falha não 
sanável na sessão, o fato acarretará a inabilitação do proponente.  

7.4.6. Poderá ser apresentada Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa, emitida segundo a legislação vigente, desde que dentro de seu prazo de 
validade. 

7.4.7.  É facultada à Comissão Especial ou à autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, VEDADA a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta, nos moldes do §3º do artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
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CLÁUSULA VIII - PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO (ELEMENTOS QUE 
COMPORÃO A NOTA TÉCNICA/ PONTUAÇÃO) 

8.1. Os interessados em participar do presente chamamento deverão apresentar, em 
envelope lacrado, no local, data e hora fixados neste edital, proposta preenchida por meio 
mecânico, com a identificação do proponente, datada e assinada pelo seu representante, sem 
emendas, entrelinhas ou borrões que possam prejudicar a sua inteligência e autenticidade, da qual 
deverá conter obrigatoriamente os itens abaixo (ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA): 

a) opção do nº item, discriminando-o:  

8.1.1. Todos os equipamentos deverão obedecer aos padrões já estabelecidos em 
projetos, anexos, apresentados e ou aprovados pela Comissão Técnica designada pela Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e Secretaria Municipal da Fazenda do Município de 
Araçatuba. 

8.2. Todas as propostas que não preencherem os requisitos do modelo estabelecido no 
ANEXO III ou IV, deste edital, ou contiverem qualquer especificação em desconformidade com as 
descrições do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, o qual faz parte integrante deste 
instrumento, serão desclassificadas pela Comissão Técnica. 

CLÁUSULA IX - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 

9.1.  A Comissão Especial fará a abertura dos envelopes de acordo com o recebimento, 
bem como a avaliação e aprovação da documentação apresentada, até a data limite para 
apresentação dos mesmos. 

9.2.  Serão abertos inicialmente os Envelopes de n.º 1 – Habilitação, dos participantes e os 
seus conteúdos colocados à disposição para serem examinados e vistados pelos interessados 
presentes. 

9.3. Ato contínuo, o conteúdo dos envelopes serão examinados pelos membros da 
Comissão Especial, os quais habilitarão os participantes que tiverem atendido os requisitos 
estabelecidos no presente edital e inabilitarão os que não atenderem aos mesmos. 

9.4. Após Habilitação ou Inabilitação dos Licitantes e, havendo concordância de todos os 
proponentes quanto às decisões da Comissão Especial, tomadas na fase de habilitação e, expressa 
desistência quanto à interposição de recurso, através do TERMO DE RENÚNCIA, poderá ocorrer, 
na sequência, a abertura dos envelopes nº 2 (PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 
PÚBLICO); 

9.5. Procedida a abertura dos ENVELOPES N.º 2 – PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO, dos proponentes Habilitados, será feita a distribuição do objeto desta 
CHAMADA PÚBLICA entre os mesmos. 

9.6. Não serão aceitos envelopes que não estiverem identificados no seu exterior com os 
dizeres constantes acima, ficando o proponente que assim proceder impedido de participar do 
presente chamamento público, salvo se a identificação puder ser suprível de plano pela Comissão 
Especial. 

CLÁUSULA X - DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1. Após a análise do envelope de HABILITAÇÃO (envelope n°. 01), serão abertos os 
envelopes (envelope n°. 02) dos proponentes habilitados preliminarmente, as quais serão 
examinadas e rubricadas pelos proponentes presentes, pela Comissão Especial e Comissão 
Técnica. 
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10.2. Somente será declarado habilitado preliminarmente o proponente que apresentar 
todos os documentos constantes neste edital, e que estejam dentro do prazo de validade na data do 
recebimento dos envelopes.  

10.3. No caso de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da COMISSÃO, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   

10.4. A não-regularização da documentação no prazo previsto no artigo anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os proponentes suplentes na 
ordem de classificação.   

10.5. Todas as propostas que não preencherem os requisitos da cláusula VIII deste edital, 
ou que não respeitarem as especificações estabelecidas no Termo de Referência, que integra este 
instrumento, serão desclassificadas de plano pela Comissão Técnica. 

10.6. Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital quanto ao atendimento à 
habilitação preliminar será atribuída a pontuação que comporá a nota técnica, observando-se o Art. 
4º do Decreto Municipal 19.846/2018, alterado pelo Decreto nº 20.513/2019 que estabelece: 

a) Se o interessado já exerce a atividade pretendida, de modo contínuo e 
comprovado há pelo menos 02 (dois) anos, sendo atribuído ao tempo que exceder esse período 1 
(um) ponto a cada ano ou fração igual ou superior a 6 (seis) meses. 

b) Os requisitos apresentados pelos proponentes referente a alínea “a”, serão 
analisados e atestados pela Comissão Técnica do presente Chamamento. 

c) Se durante o período que exerceu a atividade, cumpriu as exigências legais e 
assumiu as suas obrigações conforme as normas da administração municipal, será atribuído (0,5) 
meio ponto negativo por autuações ou condutas inadequadas. 

10.7. Após a habilitação, e da verificação da nota técnica de cada proponente, será feita a 
classificação.   

10.7.1. Caso o número de interessados sejam superiores aos pontos 
disponibilizados, ficará mantida a classificação para sucessão.  

10.8.  No caso de empate: 

10.8.1. Se houver empate na pontuação entre dois ou mais interessados, o 
desempate dar-se-á por meio de SORTEIO.   

10.8.2. O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa do espaço 
público disposto. 

10.8.3. No caso de desistência do primeiro, será convocado o subseqüente, de 
acordo com a ordem de classificação, e assim sucessivamente até que se complete a vaga ou 
esgote os interessados. 

 
10.9. No caso do não cumprimento de regularização dos documentos da habilitação 

preliminar por proponente interessados, será o subseqüente convocado para ocupar o espaço que 
coube no sorteio, ao proponente substituído. 
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10.10. Fica facultado ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. 

 
10.11. A relação dos proponentes interessados será apresentada em sessão pública e 

registrada em ata após o término do prazo de apresentação das Propostas. 

CLÁUSULA XI -  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Declarados vencedores e habilitados, o proponente interessado poderá manifestar, 
imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, após a última sessão do Chamamento Público. 

11.1.1. O prazo para apresentação do recurso será divulgado por meio de Publicação 
Oficial, o qual anunciará o prazo para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
participantes, intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.1.2. Fica constituído como obrigação das empresas participantes o 
acompanhamento das publicações contidas nos meios de comunicação tais como: Diário Oficial do 
Estado, Jornal de Grande Circulação (se for o caso) e/ou Jornal Local e no sítio oficial do 
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA (www.aracatuba.sp.gov.br). 

11.2. Na hipótese de interposição de recurso, a Comissão Especial analisará dos fatos, 
emitirá relatório e encaminhará o auto devidamente fundamentado e instruído à autoridade 
competente;  

11.3. O recurso contra a decisão da Comissão Especial terá efeito suspensivo. 

11.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, 
adjudicará o objeto do certame ao proponente vencedor e homologará o procedimento licitatório.  

11.5. Não serão aceitos recursos efetivados através de ligação telefônica ou verbal, 
devendo os mesmos obrigatoriamente serem protocolados, em ORIGINAL ou através de CÓPIA 
AUTENTICADA, no Serviço de Protocolo Geral do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, sito na Rua 
Oscar Rodrigues Alves, 295, Centro, em Araçatuba, CEP: 16.010-330, sempre dirigido à Comissão 
Especial. 

11.5.1. Os recursos deverão ser acompanhados de documentação comprobatória 
que demonstre a representatividade do signatário que assinou os mesmos. 

11.6. Definidos os espaços com seus respectivos permissionários, a Administração 
Municipal providenciará os Termos de Permissão de Uso. 

11.7. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes 
desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia da 
Comissão Especial até a efetiva formalização do(s) Termos(s) de Permissão de Uso. 

12 – CLÁUSULA DA HOMOLOGAÇÃO: 

12.1. Após os prazos recursais de 05 (cinco) dias úteis, publicado o resultado da seleção, 
será publicado no Diário Oficial do Estado, Jornal de Grande Circulação (se for o caso) e/ou Jornal 
Local e no sítio oficial do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA (www.aracatuba.sp.gov.br).  

12.2.  Não havendo recursos, o Chamamento Público será homologado e o(s) 
selecionado(s) será (ão) convocado(s) para assinatura do(s) Termos de Permissão de Uso(s). 

http://www.aracatuba.sp.gov.br/
http://www.aracatuba.sp.gov.br/
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12.3. A homologação do Chamamento Público é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada à proponente vencedora do objeto.  

CLÁUSULA XIII - DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO 

 13.1. O(s) proponente(s) deverá (ão) assinar o TERMO DE PERMISSÃO DE USO, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a homologação da Chamada Pública, sem quaisquer ônus 
adicionais. 

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A apresentação da proposta implica na aceitação deste edital, bem como das 
normas legais que regem a matéria.   

14.2. Todos os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, em papel 
tamanho A4 ou similar. 

14.3. O Prefeito Municipal do Município de Araçatuba/SP poderá revogar a presente 
Chamada Pública por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito da comissão, devidamente fundamentado. 

14.4.  A nulidade do presente processo administrativo induz à do contrato, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 

14.5.  Quaisquer dúvidas e indagações referentes à documentação deverão ser feitas no 
momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, 
sendo vedadas observações ou indagações impertinentes ao certame. 

14.6. A participação do proponente implica na observação dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e 
condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento. 

14.7.  Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano e Habitação e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (18) 3607.6531/6551.   

14.8. Havendo indício de conluio entre os interessados ou de qualquer outro ato de má fé, 
a Administração da Prefeitura Municipal de Araçatuba/SP comunicará os fatos verificados ao 
Ministério Público para as providências cabíveis. 

14.9.  É facultado ao Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público e à 
Autoridade Superior, em qualquer fase do procedimento, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deva constar no ato da sessão pública. 

14.10.  Os casos omissos serão dirimidos pelo presidente da comissão, com observância 
da legislação regedora, em especial a Lei Federal n° 8.666/93.  

CLÁUSULA XV -  DOS ANEXOS 

15.1. Fazem parte integrante deste edital: 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Relação dos Espaços Públicos (Praças) 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA 

Secretaria Municipal de Planejamento urbano e habitação 

 

 
 

12 
CHAMADA PÚBLICA SMPUH Nº 002/2019 

SCP 

ANEXO III - Croquis Esquemático de Bolsão para Instalação de Trailer em Praça Pública 

ANEXO IV – Croquis Esquemático para Instalação de Trailer em Praça Pública 

ANEXO V – Minuta Termo de Permissão de Uso  

ANEXO VI – Modelo de Proposta 

ANEXO VII – Modelo de Procuração 

ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho 

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Retirada Do Edital  

ANEXO X - Modelo de Declaração de Vistoria 

CLÁUSULA XVI – DO FORO 

16.1.  As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Araçatuba/SP com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 

Araçatuba/SP, 08 de Março de 2019. 

 
 
 
 
 

.................................................................. 
ERNESTO TADEU CONSONI 

Secretária Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana 
 

 
 
 
VISTO: 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
DILADOR BORGES DAMASCENO 
             Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I – Do Objeto: O presente Chamamento Público tem por objeto a OUTORGA DE 
PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO para fins de instalação Trailers, de propriedade 
do(s) proponente(s) selecionado(s), para exploração de atividade econômica (gêneros alimentícios 
e produtos alimentícios) em “bolsões” ou paralelo ao meio fio, localizados em diversas praças 
públicas do Município de Araçatuba.  

II – Pontos de instalação: Anexo II 

III – DISPOSIÇÕES GERAIS  

I – Os interessados deverão inscrever para concorrer para apenas um ponto para a instalação dos 
trailers; 

II – Os trailers deverão ser adquiridos pelos interessados, de acordo com as especificações 
técnicas constante do modelo padrão máximas permitidas (anexo III e IV) disponibilizadas. 

III- Para a efetiva instalação, haverá necessidade de o interessado estar de posse do Termo de 
Permissão de Uso.  

IV – Pela outorga concedida o permissionário deverá recolher mensalmente ao Município, a título 
de preço público, o valor de R$4,11 (quatro reais e onze centavos) por metro quadrado do espaço 
integral ocupado, que será reajustado anualmente pelo índice oficial adotado pelo Município. 

V – A limpeza e a manutenção do espaço ocupado deverão ser feita diariamente, sob 
responsabilidade do permissionário, bem como o material de limpeza são de responsabilidade do 
permissionário. 

VI - A instalação dos “bolsões”, rampas de acessibilidade deverão ser executada a expensas do 
permissionário de acordo com croqui esquemático (anexo III ou IV), e especificações técnicas 
estabelecidas nesse Termo de Referência.  

VII - Caso haja necessidade de instalação de pontos de água, esgoto e luz, todas as despesas de 
instalação e uso, correrão às expensas também do permissionário, que deverá obedecer a 
Legislação Federal, Estadual e Municipal, devendo protocolar pedido junto ao Atende Fácil, 
devidamente justificado e com demonstração dos locais e forma de instalação, após estar de posse 
do Termo de Permissão de Uso.  

VIII - O permissionário será responsável pelo pagamento do consumo de água, esgoto e energia 
elétrica do espaço utilizado, de acordo com seu pedido autorizado e uso. 

IX - Os proponentes vencedores deverão apresentar um relatório dos alimentos que serão 
comercializados para aprovação da Vigilância Sanitária até 10 dias após o resultado do 
chamamento, propiciando prazos adequados para eventuais alterações. 

X – Os proponentes selecionados deverão ainda apresentar Licença Sanitária de funcionamento, 
expedida pela Vigilância Sanitária, até o inicio das atividades.  

XI - O horário de funcionamento do trailer será de acordo com a necessidade de trabalho do 
permissionário, de segunda a domingo que deverá ser afixado em local visível. 

XII – Para os permissionários, os trailers de alimentação e bebidas deverão seguir: 

a) Os alimentos e matérias-primas devem possuir características organolépticas normais (cor, 
odor, sabor, consistência e cheiro); 
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b) Os condimentos e molhos devem ser industrializados (pasteurizados) e em saches 
individuais, proporcionando acondicionamento higiênico e adequado, além de segurança alimentar; 

c) Os alimentos deverão ser mantidos em temperaturas adequadas (frio ou estufa quente), e 
expostos e/ou oferecidos ao consumidor de forma higiênica e protegida de sujidades e 
contaminantes; 

d) Providenciar local que propicie a higiene das mãos e coleta das águas servida (tambores 
com torneira e galões como por exemplo.); 

e) Uso de pinças e outros equipamentos para manipulação dos alimentos; 

f) Os manipuladores de alimentos devem possuir bons hábitos higiênicos, não fumar no local 
de trabalho durante o horário do expediente; 

g) Possuir recipientes para coleta de lixo, revestido internamente com sacos plásticos 
específicos para coleta de lixo, que deverá ser substituído sempre que necessário; o material 
recolhido deverá ser acondicionado em local próprio, conforme designação do Município; 

h) A área no entorno dos trailers, e do sanitário se houver, deverão ser mantida limpa e 
higienizada com manutenção constante durante o horário integral; 

i) Não poderão ser comercializadas bebidas alcoólicas a menor de 18(dezoito) anos, devendo 
o permissionário fixar em locais de fácil visibilidade faixas e similares com os dizeres: “É 
EXPRESSAMENTE PROIBIDA A VENDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS A MENORES DE 18 
ANOS DE IDADE.”  

j) Para todos os itens acima deverá ser observada a Legislação Municipal específica se 
houver. 

XIII - Não serão permitidos:    

a) manipulação de alimentos no equipamento, ou fora dele, em desacordo com as normas 
sanitárias vigentes;  

b) utilização de botijões de gás, líquidos inflamáveis, carvão ou outros combustíveis, de modo 
inadequado ou em desrespeito às regras de segurança estabelecidas; 

c) disposição ou descarte de qualquer tipo de resíduo em local diferente do definido pelo 
órgão competente; 

d) quaisquer usos que possam gerar poluição ambiental, risco ou perigo às pessoas e bens; 

e) alteração da estrutura física do equipamento sem a anuência do órgão competente; 

f) qualquer utilização, instalação ou modificação não autorizada no instrumento de outorga; 

g) utilização de equipamentos de amplificação sonora cujos ruídos ultrapassem o limite 
estabelecido em norma específica;  

h) - propaganda de qualquer espécie em desacordo com as normas regulamentares; 

i) - locação, sublocação, concessão ou arrendamento, sob pena de imediata revogação da 
permissão de uso. 

XIV - A permissão de uso é o ato unilateral que, mediante a consideração da oportunidade e 
conveniência, será expedido a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pela 
Administração Municipal, selecionado mediante chamamento público, em caráter único, precário, 
pessoal e intransferível.  

a) A permissão de uso poderá ser revogada a qualquer tempo e sem ônus para a 
Administração Municipal, mediante processo administrativo em que esteja fundamentado o 
interesse público e/ou coletivo que justifique a revogação, sendo concedida oportunidade de defesa 
ao permissionário. 
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b) A emissão da permissão de uso não supre a necessidade de alvará de localização e 
funcionamento e de alvará sanitário, nos casos em que couber. 

b.1) Constará no respectivo Alvará, os dias e horários de funcionamento de acordo 
com a atividade a ser exercida, observando-se a legislação aplicável. 

b.2) Fica a critério do Permissionário, após ter a posse do Termo de Permissão de 
Uso, em protocolar pedido junto ao Atende Fácil, caso haja interesse, solicitando autorização do 
Município,  do uso de ocupação de solo (mesas e cadeiras), nos termos do Código de Postura do 
Município. 

c)  A permissão de uso será cassada quando o permissionário deixar de cumprimento os 
encargos assumidos em razão desta permissão, e na hipótese de manter o equipamento sem 
funcionamento pelo período de noventa dias.  

d)  A permissão de uso, excepcionalmente, poderá ser transferida, no caso de falecimento do 
titular ou de enfermidade física ou mental que o impeça de gerir seus próprios atos, ao cônjuge, 
companheiro (a), aos ascendentes e descendentes, nesta ordem, pelo tempo restante, desde que 
atendam aos requisitos exigidos e assumam os compromissos da permissão.  

e) É vedada a outorga da permissão de uso de mais de um equipamento público a um 
mesmo permissionário.  

f) O permissionário que não cumprir o estabelecido no instrumento de outorga e as normas 
estabelecidas na Lei nº 8.009 de 21 de novembro de 2017 e Decreto nº 19.846 de 15 de fevereiro 
de 2018; fica sujeito à aplicação das penalidades legalmente previstas, sem prejuízo da cassação 
da permissão. 

XV - A permissão de uso poderá ser revogada, anulada ou cassada, a qualquer tempo, mediante 
decreto do prefeito municipal nos termos dispostos da Lei 8.009/7 e Decreto Lei 19.846/18 item “a” 
inciso XIV, no seu regulamento e nos respectivos termos de permissão de uso. 

XVI - A outorga concedida cessará, observando-se o devido processo legal, nos seguintes casos 
previsto no Decreto Lei nº 19.846 de 15 de Fevereiro de 2018: 

a) mediante revogação, em caso de interesse público;  

b) mediante anulação, em caso de comprovada ilegalidade em sua expedição; 

c) mediante cassação, quando violadas as regras contidas no instrumento de outorga, nos 
termos estabelecidos na Lei de regência ou no seu regulamento. 
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ANEXO II 
 

RELAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - PRAÇAS 

 

 

Local Instalado 

 

Total de Espaços 

 

1- Praça João Pessoa 04 pontos 

2- Praça São Joaquim 04 pontos 

3- Praça Diogo Junior (Santana) 04 pontos 

4- Praça Jaime de Oliveira 04 pontos 

5-  Praça Etore Protti 02 pontos 

5-  Praça João XXIII 10 pontos 

7-  Praça Paulo Chagas 02 pontos 

8-  Praça Almiran Taman 01 ponto 

9-  Praça da Capela 01 ponto 

10-  Praça João F Moraes 03 pontos 

11-  Praça Alan Kardeck 02 pontos 

12-  Praça Don Valter Bini 01 ponto 

13-  Praça Sete de Setembro 01 ponto 

14-  Praça Uirapuru 01 ponto 

15-  Rua Renato Werneck 01 ponto 

16-  Praça São João 02 pontos 

17-  Praça Florisval de Oliveira       02 pontos 

18-  Calçadão à Rua Mal. Deodoro        02 pontos 
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ANEXO III 
 

 

CROQUI ESQUEMÁTICO DE BOLSÃO PARA INSTALAÇÃO DE TRAILER EM PRAÇA 

PÚBLICA 

 

 

(ARQUIVO PDF) 
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ANEXO IV 
 

 

 

CROQUI ESQUEMÁTICO PARA INSTALAÇÃO DE TRAILER EM PRAÇA PÚBLICA 

 

 

(ARQUIVO PDF) 
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ANEXO V 

MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO 
 
 
  MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, com sede à Rua Coelho Neto n.º 73, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 45.511.847/0001-79, doravante denominado MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, 
representada neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal, o Sr. DILADOR BORGES DAMASCENO, 
assistido pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, o Sr. ERNESTO TADEU 
CAPELLA CONSONI, e pelo Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, o Sr. FÁBIO LEITE E 
FRANCO, pela Secretária Municipal de Saúde, a Sra. CARMEM SÍLVIA GUARIENTE e pelo 
Secretário Municipal de Fazenda, o Sr. JOSUÉ CARDOSO DE LIMA ao final assinado, doravante 
denominado PERMITENTE, o Sr. ...................................................., portador do CPF n.º 
.................................................., e RG n.º ........................................, doravante denominado 
PERMISSIONÁRIO têm, entre si, ajustado e combinado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente TERMO DE PERMISSÃO tem por objeto a OUTORGA DE PERMISSÃO 

DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO para fins de instalação Trailers, de propriedade do(s) 

proponente(s) selecionado(s), para exploração de atividade econômica (gêneros alimentícios e 

produtos alimentícios) em “bolsões” ou paralelo ao meio fio, localizados em diversas praças 

públicas do Município de Araçatuba, conforme especificações constantes nos ANEXOS I e II deste 

instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PERMISSÃO DE USO 
 

2.1. A presente permissão de uso dá-se a título precário, oneroso e por prazo determinado 
e nos termos da Lei Municipal n.º 8.009, de 21 de novembro de 2017; do Decreto n.º 19.846, de 15 
de fevereiro de 2018; do art. 90, § 3.º da Lei Orgânica do Município de Araçatuba e demais 
legislação pertinente, especialmente a Lei Federal n.º 13.311, de 11 de julho de 2016. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

3.1. A presente permissão de uso tem vigência pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da 
data da assinatura deste  Termo, e será renovada por iguais períodos desde que esteja o 
PERMISSIONÁRIO prestando serviços a contento e cumprindo as obrigações assumidas. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO E DO ÔNUS DA PERMISSÃO   

4.1. Pela outorga concedida o PERMISSIONÁRIO deverá recolher mensalmente ao 
Município, a título de preço público, o valor de R$4,11 (quatro reais e onze centavos) por metro 
quadrado do espaço integral ocupado, que será reajustado anualmente pelo índice oficial adotado 
pelo Município. 

 
4.2. Como ônus da permissão de uso, independentemente das demais obrigações a que 

se submete, descritas neste termo e na legislação citada na Cláusula Segunda, fica o 
PERMISSIONÁRIO obrigado a manter o espaço público onde se instalar em perfeito estado de 
limpeza e conservação. 
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CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 

5.1. O prazo para a instalação do trailer é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, devendo o PERMISSIONÁRIO observar rigorosamente as 
especificações do projeto, as normas técnicas, o TERMO DE REFERÊNCIA e as demais condições 
estabelecidas na legislação pertinente e no edital de Chamamento Público correspondente; 

5.2. O PERMISSIONÁRIO que, sem motivo justificado, não iniciar a exploração do 
equipamento dentro do prazo determinado, após sua classificação, decairá do seu direito de 
exploração; 

5.3. O equipamento instalado de forma fixa nos espaços públicos é considerado 
estabelecimento comercial sujeito às normas da vigilância sanitária, posturas, tributárias, ambientais 
e demais disposições previstas na legislação municipal, estadual e federal vigente; 

5.4. É permitida a comercialização de bebidas alcoólicas somente em lata ou chope em 
copos descartáveis, exceto para menores de 18 (dezoito) anos e nas ocasiões e períodos vedados 
pela legislação. 

5.5. Não são permitidos: 

   a) manipulação de alimentos no equipamento, ou fora dele, em desacordo com as 
normas sanitárias vigentes; 

   b) utilização de botijões de gás, líquidos inflamáveis, carvão ou outros combustíveis, 
de modo inadequado ou em desrespeito às regras de segurança estabelecidas; 

   c) disposição ou descarte de qualquer tipo de resíduo em local diferente do definido 
para esse fim; 

   d) quaisquer usos que possam gerar poluição ambiental, risco ou perigo às pessoas 
e bens; 

   e) alteração da estrutura física do equipamento sem a anuência prévia e expressa 
da Prefeitura; 

   f) qualquer utilização, instalação ou modificação não autorizada neste termo de 
permissão de uso; 

    g) utilização de equipamentos de amplificação sonora cujos ruídos ultrapassem o 
limite estabelecido no Código de Posturas do Município; 

   h) propaganda de qualquer espécie em desacordo com as normas regulamentares; 

   i) locação, sublocação, concessão ou arrendamento, sob pena de imediata 
revogação da permissão de uso; 

   j) a comercialização de produtos e realização de serviços considerados ilícitos, 
inadequados ou não permitidos pela legislação federal, estadual e municipal e seus regulamentos; 

   k) comercialização de derivados de tabaco (cigarros e outros). 

Parágrafo único. Os condicionantes de funcionamento estabelecidos neste TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO não dispensam à necessidade de cumprimento de outros requisitos e regras 
que estejam definidos em normas ou legislações afins, especialmente aquelas citadas na Cláusula 
Segunda deste Termo. 

5.6. O permissionário deverá cumprir fielmente as especificações do projeto, normas e 
procedimentos estabelecidos, em todos os seus aspectos, não sendo possível nenhuma 
alteração, sob pena de imediata revogação da permissão de uso. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA ÁREA DE CONSUMO 

6.1. O equipamento do tipo TRAILER contemplará uma pequena área de consumo com a 
finalidade de acomodar os clientes. 

6.1.1. Na área de consumo fica permitida apenas a utilização de objetos móveis, de 
pequeno porte e de fácil retirada, tais como banquetas, mesas e cadeiras removíveis, que devem 
ser recolhidos quando não estiverem em funcionamento. 

6.1.2. A área de consumo não poderá possuir barreiras físicas, objetos ou 
equipamentos fixados de forma permanente ou que para sua instalação necessitem de suportes 
fixos, exceto aqueles que incorporam a estrutura do equipamento na forma prevista no projeto 
padrão elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, que integra o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO. 

6.1.3. É vedado o uso de qualquer meio de privatização da área de consumo, de 
forma a impedir ou limitar o acesso a esta, seja pela cobrança de taxas de permanência ou 
qualquer pagamento similar, bem como através do estabelecimento de regras de exclusividade. 

6.1.4. A utilização da área de consumo não poderá, em hipótese alguma, 
comprometer, mesmo que provisoriamente, as exigências de acessibilidade da área pública. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO PERMISSIONÁRIO 

7.1. O PERMISSIONÁRIO assume todas as obrigações e/ou responsabilidades que 
possam advir do uso do bem especificado neste termo, inclusive por eventuais acidentes com 
danos materiais ou pessoais a terceiros, isentando a PERMITENTE de toda e qualquer 
responsabilidade, conforme o Termo de Referência anexo deste instrumento; 

7.2. A presente PERMISSÃO DE USO é concedida na condição de não ensejar, sob 
qualquer hipótese, vínculo empregatício ou obrigação de remuneração por parte da PERMITENTE 
em relação ao PERMISSIONÁRIO, a seus empregados ou auxiliares ou a qualquer um que seja, 
nem implicar responsabilidade de indenização por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de 
suas atividades a terceiros, abrangendo aí os gêneros alimentícios e bebidas por ele 
comercializados.  

CLÁUSULA OITAVA - DO USO DAS ÁREAS PÚBLICAS PELA POPULAÇÃO 

8.1. Fica garantido o livre acesso e trânsito da população nos logradouros públicos, exceto 
nos casos de interdição pela administração municipal ou por ela autorizada, quando da realização 
de intervenções e eventos de curta duração; 

8.2. É permitida a utilização, por todos, dos bens de uso comum do povo, respeitados os 
costumes, a tranquilidade, a higiene e as normas legais vigentes; 

8.3. A Administração Municipal poderá utilizar livremente os bens de uso comum do povo, 
respeitadas as restrições específicas de cada local, implantando obras e equipamentos ou 
prestando serviços que venham ao alcance das suas obrigações e interesses institucionais, 
objetivando o atendimento ao interesse público; 

8.4. Não é permitida a ocupação de passeios, passagens, áreas de circulação de 
pedestres em praças, áreas de jardins, canteiros centrais, ilhas e refúgios, com mesas, cadeiras e 
churrasqueiras, ou quaisquer outros equipamentos que venham a obstruir a acessibilidade, 
excetuando-se em locais projetados e adequados para tal, conforme consta do croqui anexo. 

CLÁUSULA NONA - DA CESSAÇÃO DE VALIDADE DA PERMISSÃO DE USO 

9.1. A outorga concedida cessará, observando-se o devido processo legal, nos seguintes 
casos: 
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a) mediante revogação, em caso de interesse público; 

b) mediante anulação, em caso de comprovada ilegalidade em sua expedição; 

c) mediante cassação, quando violadas as regras contidas no instrumento de 
outorga, nos termos estabelecidos nesta Lei ou no seu regulamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. O PERMISSIONÁRIO deverá cumprir fielmente as especificações do projeto de 
construção, normas e procedimentos estabelecidos, em todos os seus aspectos, não sendo 
possível nenhuma alteração, sob pena de imediata revogação da permissão de uso, correndo às 
suas expensas todas as despesas decorrentes da instalação, compreendendo inclusive a 
construção do bolsão ou adaptações necessárias para a ocupação do meio fio da praça pública 
onde se instalar; 

10.2. O não cumprimento dos encargos, ônus e quaisquer obrigações assumidas em razão 
da permissão de uso, especialmente aqueles estabelecidos na Cláusula Quarta não substitui o 
pagamento obrigatório de taxas de licença de localização, ocupação de espaços públicos e outras 
previstas na legislação pertinente; 

10.3. O PERMISSIONÁRIO que causar danos aos bens públicos, no exercício das 
atividades de que trata este termo de permissão de uso, está sujeito, além das penalidades 
previstas na legislação municipal pertinente (Código de Posturas, Código Tributário, leis e 
regulamentos próprios), a: 

a) recuperar o dano, às suas custas, em prazo determinado pela Administração 
Municipal, com a mesma forma e/ou especificação anteriormente existente; 

b) indenizar o Município, na hipótese de impossibilidade de recuperação do dano; 

c) demais sanções civis, penais e as penalidades administrativas a que esteja 
sujeito. 

10.4. A PERMISSÃO DE USO poderá ser revogada por desinteresse do 
PERMISSIONÁRIO ou a qualquer tempo e sem ônus para a Administração Municipal, mediante 
processo administrativo em que esteja fundamentado o interesse público e/ou coletivo que justifique 
a revogação, sendo concedida oportunidade de defesa ao PERMISSIONÁRIO; 

10.5. A emissão da presente PERMISSÃO DE USO não supre a necessidade de alvará de 
localização e funcionamento e de alvará sanitário, nos casos em que couber; 

10.6. A PERMISSÃO DE USO será cassada quando o PERMISSIONÁRIO deixar de 
cumprir os encargos assumidos e na hipótese de manter o equipamento sem funcionamento pelo 
período de 90 (noventa) dias, além das outras hipóteses previstas na legislação pertinente e neste 
termo; 

10.7. A PERMISSÃO DE USO, excepcionalmente, poderá ser transferida, no caso de 
falecimento do titular ou de enfermidade física ou mental que o impeça de gerir seus próprios atos, 
ao cônjuge, companheiro(a), aos ascendentes e descendentes, nesta ordem, pelo tempo restante, 
desde que atendam aos requisitos exigidos e assumam os compromissos da permissão; 

10.8. É vedada a outorga da permissão de uso de mais de um equipamento público a um 
mesmo PERMISSIONÁRIO; 

10.9. O PERMISSIONÁRIO que não cumprir o estabelecido neste TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO e as normas estabelecidas na Lei Municipal n.º 8.009/17 e seu regulamento, 
fica sujeito à aplicação das penalidades legalmente previstas, sem prejuízo da cassação da 
permissão; 
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10.10. A Administração Municipal poderá, ainda, suspender temporariamente a permissão 
de uso para fins de cumprimento de exigências legais, observadas em atos de fiscalização do poder 
público; 

10.11. Ocorrendo qualquer uma das modalidades de cessação da PERMISSÃO DE USO e 
satisfeitos os procedimentos legais, inclusive de ampla defesa, quando for o caso, o 
PERMISSIONÁRIO deverá desocupar a área pública, retirando da mesma todos os seus móveis, 
equipamentos e utensílios, inclusive o trailer, no prazo determinado pela Administração Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

11.1. O poder de polícia administrativo referente às atividades exercidas pelo 
PERMISSIONÁRIO no local será exercido pelos fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano e Habitação, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal da Fazenda e 
demais órgãos competentes, nos termos da legislação e regulamentos pertinentes. 

 Parágrafo único. O poder de polícia exercido por um órgão não inviabiliza o exercício da 
atividade fiscalizatória por parte de outro órgão da Administração Municipal, no âmbito de sua 
competência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS  

12.1.  Os casos omissos ou excepcionais, não previstos neste TERMO, deverão ser 
submetidos, com brevidade e por escrito, à apreciação das partes e serão resolvidos de acordo com 
a legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Araçatuba, com exclusão de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que derivem deste TERMO DE PERMISSÃO 
DE USO e que não puderem ser decididas pela via administrativa. 

As partes firmam o presente termo de permissão de uso, em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para todos os efeitos legais. 

   Araçatuba, ........ de ......... de 2019. 

 
DILADOR BORGES DAMASCENO 

Prefeito Municipal  
 

ERNESTO TADEU CONSONI 
Secretária Municipal de Educação 

 
JOSUÉ CARDOSO DE LIMA  

Secretário Municipal de Fazenda 

 
CARMEM SILVIA GUARIENTE 
Secretária Municipal de Saúde 

 
FÁBIO LEITE E FRANCO 

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 
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ANEXO VI 
 

 

MODELO DE PROPOSTA 
 

 

 

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ...../2019 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

NOME DA EMPRESA/ OU PESSOA FÍSICA: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CNPJ/CPF: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL (somente pessoa jurídica) : 

TELEFONE: 

 

Tempo de permanência na Praça 

Tipo de equipamento (fixo ou móvel) 

Tipo de Objeto de Atividade 

Metragem do equipamento  

Identificação de ponto de interesse (Praça, número do Local e demais que se fizerem 

necessários para a identificação).  

 

Araçatuba, ___, de ________ de 2019. 

____________________________________________________ 

Nome: 

RG: 

CPF: 

(Assinatura do represente legal da empresa ou do proponente credenciado no caso de pessoa 

jurídica, ou ainda o próprio proponente pessoa física) 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

CHAMAMENTO Nº ...../19  

PROPONENTE: ............................................................................................................... 

CNPJ: ............................................................................................................................... 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ................................................................................................ 

ENDEREÇO: .................................................................................................................... 

FONE/FAX: ...................................................................................................................... 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a 

EMPRESA/PROPONENTE ora qualificado, representado neste ato, por seu administrador 

_______________________, portador do CPF/MF... , (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), (endereço), nomeia e constitui seu representante e preposto, o Sr. 

____________________, portador do CPF/MF ... e RG ..., (estado civil), (profissão), 

(endereço), a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no 

Chamamento nº ......../2019 - PMA, instaurado pelo Município de Araçatuba, em especial para 

firmar declarações e atas, apresentar ou desistir de apresentação de lances verbais, negociar 

valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame acima indicado. 

 

 

 

___________________, ________de _______________de 2019. 

 

 

______________________________________ 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO 

DO TRABALHO 

 

 

CHAMAMENTO Nº ...../19  

Ao Presidente da Comissão 

 

PROPONENTE: .................................................................................................. 

CNPJ: ................................................................................................................. 

ENDEREÇO: ..................................................................................................... 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ........................ FONE/FAX: .................................... 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que nossa empresa não possui empregados menores de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de dezesseis anos, 

estando, portanto, apta para participar deste chamamento público, de conformidade com o 

artigo n.° 27, inciso V da Lei n. 9854/99, de 27/10/99, em obediência ao artigo 7°, inciso XXXIII 

da constituição federal de 1988. 

 

 

 

____________________, ________de _______________de 2019. 

 

_______________________________ 

Nome/CPF: 

Cargo: 
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ANEXO IX 
 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ...../19 

CHAMADA PÚBLICA N°. ...... 

 

 

Razão Social/Proponente: 

__________________________________________________________________ 

CNPJ nº 

__________________________________________________________________ 

Endereço: 

__________________________________________________________________ 

 

Email:_____________________________________________________________ 

 

Cidade: ________________________ Estado: ______ Telefone: ______________  

 

Fax: _____________ 

 

Pessoa para contato: 

 

____________________________________________________________ 

 

Recebemos o Edital nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 

identificada. 

 

 

Local: _____________________, _____ de _____________ de 2019. 

 

__________________________________________ 

Nome e RG 

 

Nota: Para formalização do interesse em participar desta licitação, o interessado deverá 
encaminhar, devidamente preenchido, o RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, para o setor de 
licitações, através do e-mail (licitacao@aracatuba.sp.gov.br), ou pessoalmente, no endereço 
indicado neste Edital. O Município não se responsabilizará pelo Edital, anexos e demais 
informações, obtidos ou conhecidos de forma diversa ou em local diverso do disposto acima. A 
não remessa do presente Recibo exime o Município de envio de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, que 
estarão disponíveis no endereço: site www.aracatuba.sp.gov.br. 
 
 

mailto:licitacao@aracatuba.sp.gov.br
http://www.aracatuba.sp.gov.br/
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ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 

 

 

Declaramos pela presente e para os devidos fins de direito, em cumprimento ao Item 7.2  sub item 

7.2.3.2., do Edital de Licitação – Chamamento Público ...../2019 que tem como objeto: Outorga de 

permissão para o uso de espaço público para fins de instalação provisória de trailers de 

bebidas em praças públicas, que eu Pessoa Física__________________ - CPF/MF n° _______ 

_, residente à______________________ ou Jurídica: ____________________, inscrita no 

CNPJ/CPF sob nº_____________, com sede na Cidade de _____________, neste ato 

representada por______________, portador da Carteira de Identidade RG nº________, e CPF 

nº__________, estive presente nesta data nos locais a ser concedidos a permissão qualificada de 

uso e achei conforme. 

E, por ser verdade firmo a presente para que surta seus devidos e efeitos legais. 

 

 

Araçatuba/SP, ____ de _________________ de 2019. 

 

 

 

Ass. da Pessoa Física ou Representante da Pessoa Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


