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PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015 - MAPRO 

PROCESSO nº  08521/2015 
 

AVISO  
 

            Encontra-se aberta, na Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Brasil, 2001/6º 
andar, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, tipo maior oferta, com a 
finalidade de selecionar propostas de pessoas físicas ou pessoas jurídicas  que tenham interesse na 
obtenção de permissão de uso  para exploração comercial da lanchonete do Parque Mariano 
Procópio, cujas especificações detalhadas encontram-se nos  Anexos  que acompanham o Edital. 

 
Regem a presente licitação a Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Municipal nº 7.596/02, 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores,  a Lei Complementar nº 
123/2006, Lei nº 12.211/2011, Lei nº 8.987/1995 e demais legislações aplicáveis. 

 
A abertura desta licitação ocorrerá  no dia 15 (quinze) de fevereiro de 2016, às 15h 

(quinze) horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, quando os interessados 
deverão apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação ao 
Pregoeiro. 

 
 

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, em meio magnético, 
mediante entrega de um CD vazio, de segunda a sexta-feira, no horário de 14:30 às 17:30 horas ou pelo 
endereço eletrônico http://www.pjf.mg.gov.br/.  É necessário que, ao fazer download do Edital, seja 
informado à Comissão Permanente de Licitação, via e-mail – cpl@pjf.mg.gov.br - ou via fax – (32)3690-
8184, a retirada do mesmo, para que possam ser comunicadas possíveis alterações que se fizerem 
necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles 
interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. Quaisquer dúvidas 
contatar pelos telefones (32) 3690-8190 ou (32) 3690-8494. 

 

 
 

Juiz de Fora, 28 de janeiro de 2016. 
 
 

Pregoeiro (a) 
Comissão Permanente de Licitação 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015 - MAPRO 
PROCESSO nº 08521/2015 

 
A Comissão Permanente de Licitação, com sede na Avenida Brasil, 2001, 6o andar, Juiz 

de Fora/MG, torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo maior 
oferta, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, 
o Decreto Municipal nº 7.596/02, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações 
posteriores,  a Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 12.211/2011, Lei nº 8.987/1995  e demais 
legislações aplicáveis. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos neste Edital, deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, no endereço supra - 
citado, no dia e hora marcados, quando será realizada a sessão pública de abertura.  
 
1.  REFERÊNCIA 
 
1.1.  PROCESSO nº  08521/2015 – PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015  
 

2.  DO OBJETO E DA VISITA TÉCNICA 
 
2.1. DO OBJETO 
 
2.1.1. É objeto desta licitação a seleção  de pessoas físicas ou pessoas jurídicas  que tenham interesse na 
obtenção  de permissão de uso  para exploração comercial da lanchonete do Parque Mariano 
Procópio, conforme especificações constantes do Anexo deste edital e que demonstrem capacidade para 
seu desempenho por sua conta e risco. 
 
2.2. DA VISITA TÉCNICA 
 
2.2.1.  A empresa licitante deverá, obrigatoriamente, realizar visita técnica ao local da lanchonete onde os 
serviços serão realizados antes da licitação e examinar as especificidades do espaço físico para instalação, 
tomando conhecimento de todos os detalhes e particularidades que julgar conveniente, não podendo 
alegar, posteriormente, desconhecimento e/ou eventuais dificuldades de execução de qualquer parte dos 
serviços objeto da permissão. 
 
2.2.2. Para a realização da visita técnica obrigatória os interessados deverão agendar no Departamento de 
Planejamento e Manejo do Parque da MAPRO, através dos telefones: (32) 3690-2230 ou 3690-2233 
(secretaria), nesta cidade de Juiz de Fora – MG. 
 
2.2.3. A visita técnica deverá ser feita por um responsável da empresa, devidamente credenciado pelo 
representante legal da proponente, até 1 (um) dia útil anterior a abertura dos envelopes. 
 
2.2.4. O licitante deverá apresentar junto com a documentação exigida no envelope nº 02 “habilitação) a 
declaração de visita técnica – Anexo X - , expedido pelo representante da Mapro.  
 
3 –  CONDIÇÕES GERAIS, SERVIÇOS OFERECIDOS E NORMAS DE FUNCIONAMENTO 
 
3.1. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXPLORAÇÃO DA LANCHONETE: 
 
3.1.1. O nome fantasia da lanchonete será obrigatoriamente “Sapucaia”, cuja identidade visual é de 
propriedade da Permitente; 
 
3.1.2. A lanchonete tem placa de identificação própria, elaborada e confeccionada pela Permitente; 
 
3.1.3. Todos os materiais gráficos e publicitários deverão conter a identidade visual da lanchonete, 
mediante aprovação prévia da Permitente; 
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3.1.4. É vedada a utilização da lanchonete para qualquer outro fim que não o previsto neste instrumento, 
sendo vedado, ainda, ao permissionário, transferir a permissão, locar, sublocar, ceder ou emprestar o 
imóvel, ainda que parcialmente. 
 
3.1.5. A lanchonete possui área construída de 27,66 m2 (7,41 m2 para preparo, 5,07 m2 para depósito e 
15,18 m2 para área de atendimento) e área de 58,98 m2 para colocação de mesas.  
 
3.1.6. Só poderão ser efetuadas benfeitorias no imóvel, a partir de prévia e escrita autorização da direção 
da MAPRO. 
 
3.1.7. Será permitida à Permissionária a colocação de até 8 (oito) mesas, de 04 (quatro) lugares cada, no 
entorno da lanchonete e 5 (cinco) bancos juntos à bancada de granito. O acréscimo no número de mesas, 
se necessário, deverá ser aprovado pela Permitente. 
 
3.1.8. A lanchonete será entregue à Permissionária com todas as instalações físicas, elétricas, hidráulicas e 
telefônicas em perfeito estado de funcionamento, além de um exaustor elétrico na cozinha. 
 
3.1.9. Todos os equipamentos, mostruários e o mobiliário, necessários ao desenvolvimento das atividades 
da lanchonete deverão ser previamente submetidos à aprovação da Permitente. 
 
3.1.10. A permissionária está proibida de deixar expostos no local, caixas, embalagens ou quaisquer 
outros objetos que comprometam a boa aparência do local.  
 
3.1.11. A permissionária não poderá afixar e não permitir que qualquer pessoa afixe cartazes, folderes, ou 
qualquer tipo de propaganda nas paredes e vidros externos da lanchonete. 
 
3.1.12. Os equipamentos deverão ser mantidos organizados e em adequado estado de conservação. 
 
3.1.13. Os utensílios usados deverão ser apropriados para a finalidade a que se propõe. 
 
3.1.14. Todos os equipamentos para a produção de alimentos, como: fornos, fritadeiras, fogões e 
similares, serão a gás; ficando expressamente vedada a utilização de equipamentos elétricos para cocção 
de alimentos. 
 
3.1.14.1. Quanto ao item anterior excetuam-se em somente três equipamentos a serem selecionados pela 
empresa para uso regular. Ex.: forno micro-ondas. 
 
3.1.15. O horário de funcionamento da lanchonete será de terça-feira a domingo de 8h às 18h, bem como 
nos feriados em que o parque estiver aberto à visitação. 
 
3.1.15.1. O horário de funcionamento poderá ser ampliado durante a abertura do Parque para o Clube da 
Caminhada, de 6:00h às 8:00h, desde que expressamente observada a regularidade do mesmo. 
 
3.1.16. Qualquer alteração no horário de funcionamento da lanchonete será acordada previamente entre a 
Permitente a Permissionária. 
 
3.1.17. A lanchonete e seu entorno deverão ser mantidos limpos, com os detritos recolhidos, 
seletivamente, em recipiente adequado pela Permissionária. 
 
3.1.18. Será  de responsabilidade da Permissionária o recolhimento do lixo devidamente acondicionado. 
 
3.1.19. As mercadorias e demais produtos só poderão ser estocados na área de depósito. 
 
3.1.20. Os preços dos produtos comercializados na lanchonete deverão ser compatíveis com os preços de 
mercado. 
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3.1.21. Será proibida a comercialização de todo e qualquer tipo de bebidas alcoólicas, tabaco,  
medicamentos ou produtos químico-farmacêuticos. 
 
3.1.22. A permissionária deverá realizar ações eficazes e contínuas de controle integrado de vetores e 
pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, abrigo, acesso e ou proliferação dos mesmos. 
 
3.1.23. Cumprir as normas de funcionamento do parque. 
 
3.2. SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: 
 
3.2.1. A lanchonete deverá oferecer, diariamente, um cardápio composto, no mínimo, dos seguintes 
produtos: 
 
3.2.1.1. Bebidas: café, leite, achocolatado, bebidas lácteas, sucos de diferentes sabores, refrigerante, água 
de coco, água mineral e bebida isotônica. Nenhuma bebida poderá ser servida em garrafa de vidro. 
 
3.2.1.2. Lanches: frutas, tortas, bolos, sanduiche natural, pão com manteiga, pão de queijo, misto quente, 
queijo quente, biscoitos, salgados. 
 
3.2.1.3. Doces: tortas, docinhos em geral, balas, bombons e barra de cereais. 
 
3.2.1.4. Sorvetes e picolés. 
 
3.2.2. Sugestões: 
 
3.2.2.1. Café da manhã especial. 
 
3.2.2.2. Almoço com opções diárias de pratos rápidos. 
 
3.2.2.3. Pratos típicos  das estações do ano, como  caldos, canjicas e outros. 
 
3.2.2.4. Demais produtos poderão ser sugeridos pela permissionária, devendo ser previamente aprovado 
pela permitente. 
 
3.3. NORMAS DE FUNCIONAMENTO: 
 
3.3.1. A Permissionária deverá seguir rigorosamente as normas da vigilância sanitária. 
 
3.3.2. Os funcionários deverão apresentar-se identificados através de crachás e vestidos com uniformes 
completos, com proteção para fios de cabelo (redes, toucas ou gorros), aprovados pela permitente, 
devendo ser renovados conforme a necessidade; sendo expressamente vedado a todos os que trabalham na 
lanchonete o uso de chinelos, sandálias, bermudas, camisas sem manga, entre outras proibições das 
normas sanitárias, além de ter práticas adequadas na manipulação dos alimentos. 
 
3.3.3. Deverá ser mantido rigoroso asseio, nas pessoas, nos utensílios, nas instalações e no local da 
lanchonete. 
 
3.3.4. Todos os funcionários deverão ter atenção permanente quanto à higiene pessoal. 
 
3.3.5. Deverá estar fixado em local visível para os consumidores, em um quadro o telefone do setor da 
Mapro responsável pela fiscalização da lanchonete, bem como o telefone e endereço do Procon, e os 
devidos alvarás e licenças de funcionamento. 
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3.3.6. Qualquer substância alimentícia não poderá ser exposta à venda a não ser que esteja devidamente 
protegida contra poeira, insetos e outras formas de deterioração. 
 
3.3.7. No acondicionamento ou embalagem não poderá haver contato direto de alimentos com jornais, 
papéis coloridos ou filmes plásticos usados ou qualquer invólucro que possa transferir ao alimento 
substâncias contaminantes. 
 
3.3.8. Os alimentos industrializados servidos só poderão ser aqueles registrados nos órgãos públicos 
competentes. 
 
3.3.9. É proibido varrer a seco a lanchonete. 
 
3.3.10. É proibida a entrada e permanência de quaisquer animais dentro da lanchonete. 
 
3.3.11. É proibido ter em depósito, substâncias nocivas à saúde ou que possam servir para alterar, 
adulterar, fraudar ou falsificar alimentos (saneantes, desinfetantes e produtos similares). 
 
3.3.12. Durante todo o período de funcionamento da lanchonete, deverá estar presente um responsável 
com poder de decisão. 
 
4 – LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES,  
DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1 - A abertura desta licitação ocorrerá no dia 15 (quinze) de fevereiro de 2016, às 15h (quinze) horas, 
na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, quando os interessados deverão apresentar os 
envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro. 
 
4.2 - Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos através de via postal, 
fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso administrativo. 
 
4.3 - O credenciamento far-se-á: 
 
a) Pessoa Jurídica: pelo próprio sócio (dirigente/proprietário) ou por meio de instrumento público ou 
particular de mandato, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame em nome do proponente, em ambos casos se exigirá apresentação de cópia 
do Estatuto ou Contrato Social. 
 
b)  Pessoa física: diretamente,  mediante sua presença pessoal e apresentação do documento de 
Identidade RG e  prova de inscrição no CPF, ou  indiretamente, por meio de instrumento público ou 
particular de mandato, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame em nome do proponente, com apresentação pelo procurador do seu 
documento de Identidade RG,  prova de inscrição no CPF e  comprovante de endereço. 

4.3.1. A ausência de credenciamento não constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 
desclassificação de sua proposta, também não o será, se o referido documento estiver inserido em 
quaisquer dos envelopes obrigatórios. 
 
4.3.1.1. Na ausência do credenciamento, o proponente ficará sem representante perante a Comissão, não 
podendo fazer consignar em ata suas observações, rubricar documentos, ofertar lances, bem como praticar 
os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a exigência do credenciamento seja 
atendida. 
 
4.4 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração, 
sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou 
empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementara nº 
123/06, conforme Anexo IV. 
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4.5  – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada declaração 
subscrita pelo  seu representante legal de que  a empresa não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 
no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, conforme Anexo IV. 
 
4.6. É vedada a participação: 
 
a) de interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores, dissolução; 
liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial; 
 
b) de interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
5.1. A Proposta de Preços deverá ser digitalizada ou impressa eletronicamente em papel com 
identificação do proponente, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 
proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte 
externa e frontal, as indicações: 
  

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015 - MAPRO 
ENVELOPE “01” – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: 

 
5.2. Na Proposta de Preços deverá constar: 
 
5.2.1. Declaração escrita da qual conste o preço público mensal a ser pago pelo licitante, e que não poderá 
ser inferior (valor mínimo): R$ 751,73 (setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), 
conforme Anexo III.A (pessoa  jurídica) e Anexo III.B (pessoa física). Valor este que será observado, 
para fins de julgamento, com base na data de apresentação da proposta. 
 
5.2.1.1. A taxa pelo fornecimento de água e luz será fixada em R$ 271,44 (duzentos e setenta e um reais e 
quarenta e quatro centavos) e não constará da proposta, sendo paga independentemente do valor final 
(lance) apresentado pela empresa. 
 
5.2.2. Declaração de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de abertura da mesma, para fins de julgamento e da assinatura da permissão. 
 
 
5.2.3. O licitante não poderá apresentar mais de uma proposta. 
 
5.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das 
disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis,  bem como aquelas que 
contiverem valores  inferiores ao preço público mínimo estabelecido acima  ou aquelas que ofertarem 
alternativas. 
 
5.4. A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste edital e seus Anexos. 
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5.5. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens baseados 
nas ofertas das demais proponentes. 
 
5.6.  Todas as obrigações e responsabilidades descritas neste  edital, deverão ter  seus custos absorvidos 
pelos valores ofertados pela proponente. 
 
6.  DA HABILITAÇÃO 
 
6.1. Para habilitação, deverá a sociedade (s) empresária (s) vencedora apresentar, no envelope nº 02 – 
Documentos de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 1 (uma) via e em cópias 
autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer ao Pregoeiro os originais correspondentes em 
qualquer época que lhes forem solicitados. 
 
6.1.1.  Os proponentes interessados na autenticação das cópias por funcionário da unidade que realiza a 
licitação deverão comparecer e solicitar a autenticação, preferencialmente, com no mínimo uma hora 
antes do início da sessão de abertura  da licitação. 
 
6.1.2.  Não serão aceitos protocolos  nem documentos com prazo de validade vencido. 
 
6.1.3.  Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados ou fixos em pasta 
própria e numerados, não devendo ser entregues soltos. 
 
6.1.4.  Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão 
emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir 
da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado de Capacidade Técnica. 
 
6.1.5. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres: 
 

CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015 - MAPRO 
ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: 

 
6.2. Para se habilitarem a participar do certame licitatório, os proponentes deverão apresentar: 
 
6.2.1. A documentação relativa à capacidade jurídica consistirá em: 
 
6.2.1.1 – Tratando-se de empresário individual, sociedades comerciais ou sociedades por ações: 
 
6.2.1.1.1.  Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
 
6.2.1.1.2.  Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual; 
 
6.2.1.1.3.  Decreto de autorização, em se tratando de sociedade (s) empresária (s) ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
6.2.1.1.4 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em  
qualquer das condições impeditivas, especificando, conforme Anexo VII.A: 
 
6.2.1.1..4.1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
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6.2.1.1..4.2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
 
6.2.1.1.4.3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, 
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
6.2.1.1..4.4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 
8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
6.2.1.1.5 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre aos menores de 18 anos e de  qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 anos, conforme Anexo VI.A. 
 
6.2.1.1.6 - Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação, 
bem como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e 
seus anexos,  conforme Anexo V.A. 
 
6.2.1.1.7 - Declaração de visita técnica de que o proponente tomou conhecimento das condições locais da 
área destinada à Permissão de Uso licitada, bem como de sua destinação específica, conforme  exigências 
do Município, conforme Anexo X.A. 
 
6.2.1.2 - tratando-se de pessoas físicas: 
 
6.2.1.2.1. Cédula de identidade; 
 
6.2.1.2.2.  Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação, 
bem como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e 
seus anexos,  conforme Anexo V.B. 
 
6.2.1.2.3. Declaração de visita técnica de que o proponente tomou conhecimento das condições locais da 
área destinada à Permissão de Uso licitada, bem como de sua destinação específica, conforme  exigências 
do Município, conforme Anexo X.B. 
 
6.2.1.2.4.  Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre aos menores de 18 anos e de  qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 anos, conforme Anexo VI.B. 
 
6.2.1.2.5.  Termo de compromisso de constituição de pessoa jurídica, devidamente assinado, conforme 
Anexo IX.  
 
6.2.2. A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em: 
 
6.2.2.1 - tratando-se de firma individual, sociedades empresárias ou sociedades por ações: 
 
6.2.2.1.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
 
6.2.2.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
 
6.2.2.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 
6.2.2.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
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6.2.2.1.4.1. Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, o licitante deverá, 
obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão negativa de tributos mobiliários quanto a de tributos 
imobiliários. 
 
6.2.2.1.5. Prova de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 
 
6.2.2.1.6.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - Da consolidação das leis do trabalho, 
aprovada pelo Decreto – Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.  
 
6.2.2.1.7 – Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 
 
6.2.2.1.7.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 
6.2.2.1.7.2 – A não–regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
6.2.2.2 - tratando-se de pessoa física:  
 
6.2.2.2.1.  prova de inscrição no CPF; 
 
6.2.2.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
 
6.2.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 
6.2.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 
 
6.2.2.2.4.1. Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, o licitante deverá, 
obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão negativa de tributos mobiliários quanto a de tributos 
imobiliários. 
 
6.3 – Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  
 
6.3.1 - tratando-se de firma individual, sociedades empresárias ou sociedades por ações: 
 
6.3.1.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação judicial ou extrajudicial, expedida por distribuidor 
da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que prescreve o artigo 3º, da Lei nº. 
11.101/05. 
 
6.3.2 - tratando-se de pessoa física:  
 
6.3.2.1. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de execução patrimonial expedida pela 
Justiça Comum (fórum) do domicílio do proponente. 
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6.4 – Documentos relativos à qualificação técnica: 
 
- tratando-se de firma individual, sociedades empresárias ou sociedades por ações E tratando-se de 
pessoa física:  
 
6.4.1.  A comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação deverá ser demonstrado pelos licitantes através, alternativamente, da apresentação de: 
 
a) declaração subscrita pelo representante legal do licitante  que ateste experiência na área pertinente ao 
objeto licitado e de que conhece as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos 
serviços. 
  
b) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove aptidão para o exercício da atividade pertinente ao objeto licitado. 
 
6.5 - Não tendo a sociedade (s) empresária (s) classificada como vencedora do certame apresentado a 
documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as 
penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a sociedade (s) 
empresária (s) seguinte na ordem de classificação. 
      
6.6 - A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 
representantes legais presentes e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo 
inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades. 
 
6.7 - A documentação exigida para atender ao disposto nos itens  6.2.1.1.1, 6.2.1.1.2, 6.2.1.1.3, 
6.2.2.1.1 a 6.2.2.1.4, 6.2.2.2.2 e 6.3.3, poderá ser substituída, conforme disposto no parágrafo 3º do 
Art. 32 da Lei nº 8.666/93, pelo Certificado de Cadastro Geral de Licitantes do Município de Juiz 
de Fora - CAGEL, com validade plena; conforme Decreto 7.654 de 06 de dezembro de 2002; com 
ramo de atividade compatível com o objeto licitado.  
 
6.8 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o 
número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte 
(condição válida, também, para pagamento dos serviços, se for o caso): 
 
6.8.1. se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo 
com seu CNPJ, ou; 
6.8.2. se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo 
com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar 
no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade 
do FGTS, Certidão de Débito relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e CNDT; 
6.8.3. se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os 
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
6.8.4. serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles 
documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
6.8.5. o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste, item, implicará na inabilitação do 
licitante. 
 
6.9. A licitante responderá pela veracidade de todas as informações que prestar  sob pena de verificada a 
qualquer tempo a falsidade material ou ideológica, ser desclassificada ou ver anulada a adjudicação ou 
revogado o Termo de Permissão, sem prejuízo dos consectários criminais. 
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7– DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO  
 
7.1 - Aberta a Sessão, os interessados, ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro, 
devidamente lacrados, os envelopes nº 01 e nº 02. 
 
7.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste 
Edital.  
 
7.3 - Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em que 
se procederá a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
7.4 - No curso da Sessão, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de maior oferta e, 
subsequentemente, as que contenham valores até 10% (dez por cento) inferiores da de maior oferta. 
 
7.5 - Não havendo, pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas no item 
anterior, o Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três), número que poderá ser 
ampliado em caso de empate, as melhores propostas subsequentes, para que seus autores participem de 
lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  
 
7.6 - Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes classificados, a partir 
do autor da proposta de menor oferta, e as demais, em ordem crescente de valor. 
 
7.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão 
do proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento o valor da proposta escrita. 
 
7.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os proponentes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
7.9 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
7.10 - Caso não se realizem lances verbais, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º 
(primeiro) lugar, QUANTO AO OBJETO E VALOR, e  uma vez aceita a proposta dará sequência ao 
procedimento para análise do atendimento às condições de habilitação. 
 
7.11 - Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 
"HABILITAÇÃO" do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das 
condições de habilitação fixadas no item "6" deste Edital. 
 
7.12 - Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro examinará a 
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem 
de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do 
Edital.  
 
7.13 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 
vencedor. 
 
7.14 - Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar, diretamente, com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
7.15 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem inabilitados, a 
Administração poderá fixar aos proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei n.º 8.666/93, prazo para 
apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão Pública a ser definida pelo Pregoeiro. 
 
7.16 - Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na Sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer, quando lhe será 
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concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo daquele recorrente.  
 
7.16.1 - Os recursos   deverão  ser  entregues  na Comissão Permanente de Licitação,  em duas vias, sendo 
dado recibo em uma delas. 
 
7.16.2 - Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por intermédio 
do pregoeiro, que os receberá e encaminhará  devidamente instruído. 
 
7.17- Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os porventura 
interpostos, a Comissão Permanente de Licitação remeterá o processo ao dirigente da unidade 
requisitante, para homologação e adjudicação do objeto. 
 
7.18 - Nessa Sessão, o Pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo às regras e condições fixadas 
neste Edital. 
 
7.19 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na Sessão, 
importará na DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pelo Pregoeiro, atendendo às regras 
e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do objeto da licitação ao  proponente vencedor. 
 
7.20 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio 
e por todos os proponentes presentes. 
 
7.21 – É facultado ao Pregoeiro no curso do procedimento sanear falhas, fazer complementação de 
insuficiências ou ainda, realizar correções de caráter formal. 
 
7.22 – Por força dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/06, será observado: 
 
7.22.1 – Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por 
cento) superiores à melhor proposta classificada; 
 
7.22.2 –A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar novo lance no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento da fase de lances, sob 
pena de preclusão; 
 
7.22.3 – O novo lance que porventura for manifestado respeitando o item anterior deverá ser inferior 
àquele considerado vencedor do certame, situação em que o objeto será adjudicado em favor da detentora 
deste novo lance, ou seja, a microempresa ou empresa de pequeno porte que tiver exercido seu direito nos 
termos do inciso I do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06; 
 
7.22.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as ME’s ou EPP’s remanescentes, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
7.22.5 – No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, que se encontrem enquadradas no disposto no subitem 7.22.2, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 
 
7.22.6 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.22.2, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
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7.22.7 – O procedimento previsto no item 7.23 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, em havendo empate 
entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio. 
 

7.23. Os envelopes de habilitação ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou desclassificados 
e que não forem retirados pelos mesmos, permanecerão em poder da Comissão pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, sendo após esse  prazo expurgados. 
 
8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
8.1 - Será  considerada  vencedora  a  proposta  de  MAIOR  OFERTA, de acordo com especificado 
neste Edital. 
 
8.2 - O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao proponente cuja proposta seja considerada vencedora e 
que atenda as condições de habilitação. 

8.3 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a classificação 
far-se-á, OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato público, na própria sessão, conforme disposto 
na Lei n.º 8.666/93,  ressalvada a observância da  Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso. 
 
9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
9.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o proponente que não apontar as falhas 
ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data de 
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
certame. 
 
9.2 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo 
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato 
convocatório o mesmo será corrigido. 
 
10 - DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE PERMISSÃO 
 
10.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à 
interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente 
será submetido à autoridade competente. 
 
10.2- A autoridade competente homologará o resultado da licitação ao vencedor do certame, convocando 
o adjudicatário a assinar o Termo de Permissão dentro do prazo de no máximo 15 (quinze) dias úteis, a 
contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Órgão Responsável. 
 
10.3 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade 
de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o Termo de 
Permissão, retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação independentemente da cominação do 
Art. 81 da Lei Federal 8.666/93.  
 
10.4 - Decorrido o prazo do item 10.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à 
Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do Termo de Permissão, será ele havido como 
desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente:  
 
10.4.1- Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 
 
10.4.2 - Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
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10.4.3 -  A multa de que trata o item 10.4.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
10.5. Na hipótese de o licitante vencedor participar do procedimento licitatório na qualidade de pessoa 
física, deverá  providenciar, no prazo de 120 (cento e vinte)  dias, a contar da assinatura do Termo de 
Permissão de Uso, sua constituição em Pessoa Jurídica, conforme Termo de Compromisso que integra a 
documentação de habilitação. 
 
10.6. Assinado o Termo de Permissão, o licitante vencedor  deverá, imediatamente, providenciar o 
cumprimento de todas as obrigações assumidas no presente Edital. 

11. DO PRAZO DA PERMISSÃO E USO  
 
11.1.  O prazo de vigência do Termo de Permissão será de 01 (um) ano,  prorrogável por iguais períodos 
que, somados alcancem o prazo máximo de 5 (cinco) anos, desde que observadas as disposições legais 
pertinentes e seja de interesse da Mapro. 
 
11.2. Findo o prazo pelo qual se defere a Permissão, esta ficará extinta de pleno direito, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que o Permissionário  tenha direito a 
qualquer indenização, seja a que título for. 
 
11.3. Findo o prazo da Permissão, cumprirá o Permissionário desocupar o espaço  concedido e restituí-lo 
em condições de uso e conservação, tal como o recebeu, sob pena de desocupação compulsória por via 
administrativa ou judicial. 
 
11.4. O descumprimento do disposto no item anterior implicará em aplicação de penalidade de  multa de 
1% (um por cento) do valor global anual da Permissão,  por dia de atraso na desocupação do imóvel, 
cobrável por via de execução. 
 
11.5. DO PRAZO PARA INÍCIO DE FUNCIONAMENTO 
 
11.5.1. Assinado o Termo, o licitante vencedor disporá de 30 (trinta) dias para dar início as atividades no 
edifício cujo uso lhe foi concedido. 

12. DAS  PENALIDADES 
 
12.1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da 
Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 
 

a) advertência; 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da Permissão de Uso, por dia de atraso 
injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para a Permissão de Uso, pela recusa 
injustificada do adjudicatário em executá-lo; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 
promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 
autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 
12.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que deverá 
comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento e demais 
providências. 
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12.2.1. Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada. 
 
12.3 - Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração.  
 
12.4. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 12.1, caberá recurso 
no prazo de  (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
 
12.4.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 12.1, caberá pedido de reconsideração 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 
 
12.5. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à 
autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  
 
12.6. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 da Lei 
8.666/93. 
 
12.7. O Município poderá rescindir o termo, independentemente de qualquer procedimento judicial, 
observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 
 
a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou recuperação judicial e 
extrajudiciais da Permissionária; 
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste instrumento, sem prévio 
e expresso aviso ao Município; 
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto da permissão; 
e) mais de 3 (três) advertências 
 
12.8. A autoridade gestora da despesa poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 
contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 
12.9. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, 
execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de 
competência da autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 
 
12.10. DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO 
 
12.10.1. A Permissão de Uso poderá ser extinta mediante revogação por ato unilateral e escrito do 
Prefeito sem que caiba ao Permissionário direito a qualquer indenização, nos seguintes casos: 
 
a) atraso ou interrupção injustificada e superior a 30 (trinta) dias corridos, das atividades; 
 
b) atraso no pagamento mensal por prazo igual ou superior a 60 (sessenta) dias corridos; 
 
c) se o total das multas, no período contratual, exceder a 50% (cinquenta por cento) da média global dos 
contratos de Permissão atualmente em vigor; 
 
d) se o Permissionário receber mais de 08 (oito) advertências na vigência da permissão; 
 
e) descumprimento de qualquer das demais obrigações estabelecidas no presente instrumento; 
 
f) demais hipóteses arroladas no art. 78 da Lei 8666/93; 
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g) amigável por acordo entre as partes, por interesse da Administração ou por desistência do 
Permissionário, reduzida a termo no processo de licitação. 
 
12.10.2. A revogação por ato unilateral ou a rescisão amigável do Termo de Permissão será formalizada 
por escrito, e devidamente fundamentada. 
 
12.11. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que derem 
causa a tumulto durante a sessão pública de licitação ou ao retardamento dos trabalhos em razão de 
comportamento inadequado e atitudes injustificadas e infundadas de seus representantes. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES   

 
13.1. Constituem obrigações do Permissionário: 
 
13.1.1.  Iniciar as atividades em até 30 (trinta) dias  contados da assinatura do termo de permissão onerosa 
de uso. 
 
13.1.2.  Pagar, pontualmente, o preço público correspondente ao valor devido pela ocupação da área e as 
despesas com a taxa pelo fornecimento de água e luz fixada em R$ 271,44 por mês; 
 
13.1.3. Utilizar o imóvel objeto da Permissão de acordo com a destinação especificada, nos termos da 
proposta apresentada na licitação; 
 
13.1.4. Providenciar as licenças necessárias para funcionamento da lanchonete, conforme dispuser a 
legislação pertinente; 
 
13.1.5. Adquirir, transportar e instalar todos os equipamentos, máquinas e materiais necessários e 
indispensáveis à montagem e funcionamento da lanchonete, bem como os móveis necessários à 
acomodação dos clientes;  
 
13.1.6.  Dispor de todos os insumos ou equipamentos auxiliares para realização dos serviços de 
exploração da lanchonete. 
 
13.1.7. Responsabilizar-se integralmente pela guarda e acondicionamento das mercadorias, materiais e 
equipamentos mantidos nas dependências da lanchonete, ficando estabelecido que não caberá nenhuma 
responsabilidade à Permitente  no caso de eventual avaria, extravio, inutilização, furto, roubo, etc. 
 
13.1.8. Servir produtos de qualidade e preparar os alimentos com absoluto rigor e observância às normas 
de vigilância sanitária. 
 
13.1.9. Disponibilizar cestos de lixo nos ambientes internos e externos da lanchonete, cujo modelo deverá 
ser aprovado pela Permitente. 
 
13.1.10. Efetuar rotineiramente a limpeza das dependências da lanchonete, e entorno, recolhendo o lixo 
dos cestos sempre que se fizer necessário e acondicionando-o em local próprio. 
 
13.1.11. Manter mesas, máquinas e equipamentos em condições higiênicas de utilização e conservação. 
 
13.1.12. Zelar pela não utilização das mesas para prática de jogos e aposta. 
 
13.1.13. Dispor de funcionários em número suficiente para garantir o bom atendimento, devidamente 
identificado, asseados e uniformizados. 
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13.1.14. Substituir os funcionários afastados do trabalho por quaisquer motivos ou aqueles que não 
corresponderem às necessidades do serviço, de maneira que, em nenhum momento, o atendimento aos 
visitantes sofra interrupção ou fique de qualquer forma prejudicado. 
 
13.1.15. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários e 
quaisquer outros em relação aos seus funcionários e decorrentes das atividades estabelecidas neste 
instrumento. 
 
13.1.16. Encaminhar, mensalmente, ao Departamento de Execução  Instrumental da Permitente todos os 
comprovantes de pagamento das despesas, inclusive o comprovante de pagamento das contraprestações 
estipuladas neste instrumento. 
 
13.1.17. Submeter à aprovação da Permitente qualquer construção de benfeitoria que julgar necessária 
para aprimoramento do serviço, não fazendo jus, no entanto, a qualquer indenização, nem mesmo após o 
final da Permissão ou de sua rescisão. 
 
13.1.18. Devolver os imóveis, assim como os acessórios, por ocasião do final da Permissão ou de sua 
rescisão, em perfeita condições de uso, tal como entregue, com as instalações físicas, hidráulicas, elétricas 
e telefônicas em bom estado de funcionamento e conservação, sendo que, as benfeitorias que não 
puderem ser retiradas passarão a integrar o patrimônio da Permitente. 
 
13.1.19. Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos que, a qualquer título, venha causar à 
Permitente ou a terceiros, em decorrência da execução de suas atividades ou relacionadas a elas, 
respondendo por si e seus funcionários, exceto nas hipóteses de caso fortuito ou força  maior, 
devidamente comprovados. 
 
13.1.20. Substituir imediatamente quaisquer objetos danificados, como vidros, lâmpadas, exaustor, 
luminárias, instalações, assim como a pintura do imóvel, quando danificados, independente de culpa da 
Permitente, por outro de igual cor, padrão e qualidade. 
 
13.1.21. Comunicar à Permitente quaisquer intercorrências  que possam prejudicar o bom andamento do 
serviço e o atendimento aos visitantes do Parque. 
 
13.1.22. Permitir que, a qualquer tempo, a Permitente realize inspeções e fiscalizações, através de 
servidor indicado, inclusive da documentação da Permissionária. 
 
13.1.23. Providenciar a imediata correção das irregularidades ou deficiências no serviço, apontadas pela 
Permitente através de notificação. 
 
13.1.24. Acatar as  instruções emanadas da Permitente para o bom atendimento aos visitantes do Parque. 
 
13.1.25. Cumprir as normas de funcionamento do Parque. 
 
13.1.26.  Responder pelos danos ou prejuízos causados a terceiros por sua culpa, em virtude do exercício 
da atividade na área objeto da Permissão. 
 
13.2. Constituem obrigações da Permitente: 
 
13.2.1. Ceder, para uso exclusivo da Permissionária, o imóvel descrito na Cláusula Primeira deste 
instrumento, visando o funcionamento e a administração da lanchonete. 
 
13.2.2. Exigir o cumprimento das normas higiênicas e sanitárias e de segurança, assim como das normas 
trabalhistas e previdenciárias de seus empregados. 
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13.2.3. Exigir, sempre que  entender necessário, a comprovação da regularidade fiscal perante o INSS, o 
FGTS e o Município. 
 
13.2.4. Exigir o cumprimento do horário de funcionamento, ordem e disciplina nas dependências da 
lanchonete. 
 
13.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de exploração da lanchonete. 
 
13.2.6. Permitir a livre entrada dos prestadores de serviços e fornecedores da Permissionária, inclusive 
atividades de carga e descarga, através da Portaria do parque mariano Procópio situada na Rua Mariano 
Procópio, para execução dos serviços inerentes ás atividades da Permissionária, no horário de 
funcionamento do Parque. 
 
13.2.7. Notificar a Permissionária, fixando-lhe prazo, para correção de irregularidades ou deficiências 
encontradas na prestação do serviço aos visitantes. 
 
14.  DA FISCALIZAÇAO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS 
 
14.1. A execução dos serviços será supervisionada pela Fundação Museu Mariano Procópio e/ou seus 
designados, com poderes para verificar se os serviços  estão sendo cumpridos de acordo com o ajuste 
entre as partes. 
 
14.2. Compete ao fiscal da execução contratual: 
 
I. fiscalizar e supervisionar a utilização da área objeto da permissão outorgada; 
II. remeter advertências às Permissionárias, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo prestados 
de forma satisfatória; 
III. aplicar as penalidades previstas no Edital; 
IV. anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Termo, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
14.2.1 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal da execução contratual 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
15. DO PREÇO PÚBLICO, DA FORMA DE RECOLHIMENTO E  DO  REAJUSTE 
 
15.1.  O pagamento será feito até o 10º (décimo) dia de cada mês através de Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM a ser emitido pela Mapro/DEIN/SEOF, cuja cópia deverá ser enviada ao 
Mapro/DEIN/SEOF  até o 15º (décimo quinto) dia de cada mês. 
 
15.2. O valor do aluguel e da taxa mensal de água e luz serão  reajustados anualmente de acordo com a 
variação do IPCA calculada pelo IBGE, ocorrida no período anualizado do mês imediatamente anterior ao 
da incidência do reajuste. Na ausência ou extinção deste índice as partes elegerão outro. O valor mensal 
de locação será monitorado anualmente em função da necessidade de atualização do fator de 
comercialização empregado e do fundo de comércio que se possa aferir em  condições futuras. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou 
elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO. 
 
16.2.  A Prefeitura reserva-se  a faculdade de revogar, por razões de interesse público decorrentes de fato 
superveniente, ou anular,   no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou  por  provocação de terceiros 
a presente licitação, bem como o direito de adiá-la ou prorrogar o prazo para o recebimento e/ou abertura 
das propostas, descabendo em tais casos qualquer indenização às licitantes. 
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16.3.  O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio e representantes dos proponentes. 
 
16.4. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 30 (trinta) 
minutos do horário previsto. 
 
16.5. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser 
obtidos junto a CPL/PJF através do e-mail: cpl@pjf.mg.gov.br ou pelo fax (32)3690-8184, nos dias úteis 
no horário das 15 às 17 horas. 
 
16.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.7. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, 
poderá a licitação ter: 

a) adiada sua abertura; 
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

 
16.8. Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pela CPL/PJF 
obedecida a legislação vigente.  
 
16.9. Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os requisitos e 
condições fixadas neste Edital. 
 
16.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 
da cidade de Juiz de Fora/MG, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
16.11. Faz parte deste Edital: 
 
Anexo I – Termo de Referência. 
Anexo II – Modelo de Credenciamento.  
Anexo III - A– Modelo da Proposta Comercial (Pessoa Jurídica) 
Anexo III - B– Modelo da Proposta Comercial (Pessoa Física) 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP). 
(Pessoa Jurídica) 
Anexo V- A - Modelo de Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento (Pessoa Jurídica) 
Anexo V- B - Modelo de Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento (Pessoa Física) 
Anexo VI-A  - Modelo de Declaração de Empregador (Pessoa Jurídica) 
Anexo VI-B  - Modelo de Declaração de Empregador (Pessoa Física) 
Anexo VII.A – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo (Pessoa Jurídica) 
Anexo VII.B – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo (Pessoa Física) 
Anexo VIII – Minuta de Termo de Permissão. 
Anexo IX - Termo de compromisso de constituição de pessoa jurídica (Pessoa Física) 
Anexo X –A Modelo de Declaração de Visita Técnica (Pessoa Jurídica) 
Anexo X –B Modelo de Declaração de Visita Técnica (Pessoa Física) 
 

Prefeitura de Juiz de Fora, 28 de janeiro de 2016. 
 
 
 

PREGOEIRO 



 

 

 

20 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015 – MAPRO 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui objeto do presente termo de referência   a permissão de uso para exploração comercial 
da lanchonete do Parque Mariano Procópio. 
 
1.2. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXPLORAÇÃO DA LANCHONETE: 
 
1.2.1. O nome fantasia da lanchonete será obrigatoriamente “Sapucaia”, cuja identidade visual é de 
propriedade da Permitente; 
 
1.2.2. A lanchonete tem placa de identificação própria, elaborada e confeccionada pela Permitente; 
 
1.2.3. Todos os materiais gráficos e publicitários deverão conter a identidade visual da lanchonete, 
mediante aprovação prévia da Permitente; 
 
1.2.4. É vedada a utilização da lanchonete para qualquer outro fim que não o previsto neste instrumento, 
sendo vedado, ainda, ao permissionário, transferir a permissão, locar, sublocar, ceder ou emprestar o 
imóvel, ainda que parcialmente. 
 
1.2.5. A lanchonete possui área construída de 27,66 m2 (7,41 m2 para preparo, 5,07 m2 para depósito e 
15,18 m2 para área de atendimento) e área de 58,98 m2 para colocação de mesas.  
 
1.2.6. Só poderão ser efetuadas benfeitorias no imóvel, a partir de prévia e escrita autorização da direção 
da MAPRO. 
 
1.2.7. Será permitida à Permissionária a colocação de até 8 (oito) mesas, de 04 (quatro) lugares cada, no 
entorno da lanchonete e 5 (cinco) bancos juntos à bancada de granito. O acréscimo no número de mesas, 
se necessário, deverá ser aprovado pela Permitente. 
 
1.2.8. A lanchonete será entregue à Permissionária com todas as instalações físicas, elétricas, hidráulicas e 
telefônicas em perfeito estado de funcionamento, além de um exaustor elétrico na cozinha. 
 
1.2.9. Todos os equipamentos, mostruários e o mobiliário, necessários ao desenvolvimento das atividades 
da lanchonete deverão ser previamente submetidos à aprovação da Permitente. 
 
1.2.10. A permissionária está proibida de deixar expostos no local, caixas, embalagens ou quaisquer 
outros objetos que comprometam a boa aparência do local.  
 
1.2.11. A permissionária não poderá afixar e não permitir que qualquer pessoa afixe cartazes, folderes, ou 
qualquer tipo de propaganda nas paredes e vidros externos da lanchonete. 
 
1.2.12. Os equipamentos deverão ser mantidos organizados e em adequado estado de conservação. 
 
1.2.13. Os utensílios usados deverão ser apropriados para a finalidade a que se propõe. 
 
1.2.14. Todos os equipamentos para a produção de alimentos, como: fornos, fritadeiras, fogões e 
similares, serão a gás; ficando expressamente vedada a utilização de equipamentos elétricos para cocção 
de alimentos. 
 
1.2.14.1. Quanto ao item anterior excetuam-se em somente três equipamentos a serem selecionados pela 
empresa para uso regular. Ex.: forno micro-ondas. 
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1.2.15. O horário de funcionamento da lanchonete será de terça-feira a domingo de 8h às 18h, bem como 
nos feriados em que o parque estiver aberto à visitação. 
 
1.2.15.1. O horário de funcionamento poderá ser ampliado durante a abertura do Parque para o Clube da 
Caminhada, de 6:00h às 8:00h, desde que expressamente observada a regularidade do mesmo. 
 
1.2.16. Qualquer alteração no horário de funcionamento da lanchonete será acordada previamente entre a 
Permitente a Permissionária. 
 
1.2.17. A lanchonete e seu entorno deverão ser mantidos limpos, com os detritos recolhidos, 
seletivamente, em recipiente adequado pela Permissionária. 
 
1.2.18. Será  de responsabilidade da Permissionária o recolhimento do lixo devidamente acondicionado. 
 
1.2.19. As mercadorias e demais produtos só poderão ser estocados na área de depósito. 
 
1.2.20. Os preços dos produtos comercializados na lanchonete deverão ser compatíveis com os preços de 
mercado. 
 
1.2.21. Será proibida a comercialização de todo e qualquer tipo de bebidas alcoólicas, tabaco,  
medicamentos ou produtos químico-farmacêuticos. 
 
1.2.22. A permissionária deverá realizar ações eficazes e contínuas de controle integrado de vetores e 
pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, abrigo, acesso e ou proliferação dos mesmos. 
 
1.2.23. Cumprir as normas de funcionamento do parque. 
 
1.3. SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: 
 
1.3.1. A lanchonete deverá oferecer, diariamente, um cardápio composto, no mínimo, dos seguintes 
produtos: 
 
1.3.1.1. Bebidas: café, leite, achocolatado, bebidas lácteas, sucos de diferentes sabores, refrigerante, água 
de coco, água mineral e bebida isotônica. Nenhuma bebida poderá ser servida em garrafa de vidro. 
 
1.3.1.2. Lanches: frutas, tortas, bolos, sanduiche natural, pão com manteiga, pão de queijo, misto quente, 
queijo quente, biscoitos, salgados. 
 
1.3.1.3. Doces: tortas, docinhos em geral, balas, bombons e barra de cereais. 
 
1.3.1.4. Sorvetes e picolés. 
 
1.3.2. Sugestões: 
 
1.3.2.1. Café da manhã especial. 
 
1.3.2.2. Almoço com opções diárias de pratos rápidos. 
 
1.3.2.3. Pratos típicos  das estações do ano, como  caldos, canjicas e outros. 
 
1.3.2.4. Demais produtos poderão ser sugeridos pela permissionária, devendo ser previamente aprovado 
pela permitente. 
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1.4. NORMAS DE FUNCIONAMENTO: 
 
1.4.1. A Permissionária deverá seguir rigorosamente as normas da vigilância sanitária. 
 
1.4.2. Os funcionários deverão apresentar-se identificados através de crachás e vestidos com uniformes 
completos, com proteção para fios de cabelo (redes, toucas ou gorros), aprovados pela permitente, 
devendo ser renovados conforme a necessidade; sendo expressamente vedado a todos os que trabalham na 
lanchonete o uso de chinelos, sandálias, bermudas, camisas sem manga, entre outras proibições das 
normas sanitárias, além de ter práticas adequadas na manipulação dos alimentos. 
 
1.4.3. Deverá ser mantido rigoroso asseio, nas pessoas, nos utensílios, nas instalações e no local da 
lanchonete. 
 
1.4.4. Todos os funcionários deverão ter atenção permanente quanto à higiene pessoal. 
 
1.4.5. Deverá estar fixado em local visível para os consumidores, em um quadro o telefone do setor da 
Mapro responsável pela fiscalização da lanchonete, bem como o telefone e endereço do Procon, e os 
devidos alvarás e licenças de funcionamento. 
 
1.4.6. Qualquer substância alimentícia não poderá ser exposta à venda a não ser que esteja devidamente 
protegida contra poeira, insetos e outras formas de deterioração. 
 
1.4.7. No acondicionamento ou embalagem não poderá haver contato direto de alimentos com jornais, 
papéis coloridos ou filmes plásticos usados ou qualquer invólucro que possa transferir ao alimento 
substâncias contaminantes. 
 
1.4.8. Os alimentos industrializados servidos só poderão ser aqueles registrados nos órgãos públicos 
competentes. 
 
1.4.9. É proibido varrer a seco a lanchonete. 
 
1.4.10. É proibida a entrada e permanência de quaisquer animais dentro da lanchonete. 
 
1.4.11. É proibido ter em depósito, substâncias nocivas à saúde ou que possam servir para alterar, 
adulterar, fraudar ou falsificar alimentos (saneantes, desinfetantes e produtos similares). 
 
1.4.12. Durante todo o período de funcionamento da lanchonete, deverá estar presente um responsável 
com poder de decisão. 
 
1.5. VISITA TÉCNICA 
 
1.5.1.  A empresa licitante deverá, obrigatoriamente, realizar visita técnica ao local da lanchonete onde os 
serviços serão realizados antes da licitação e examinar as especificidades do espaço físico para instalação, 
tomando conhecimento de todos os detalhes e particularidades que julgar conveniente, não podendo 
alegar, posteriormente, desconhecimento e/ou eventuais dificuldades de execução de qualquer parte dos 
serviços objeto da permissão. 
 
1.5.2. Para a realização da visita técnica obrigatória os interessados deverão agendar no Departamento de 
Planejamento e Manejo do Parque da MAPRO, através dos telefones: (32) 3690-2230 ou 3690-2233 
(secretaria), nesta cidade de Juiz de Fora – MG. 
 
1.5.3. A visita técnica deverá ser feita por um responsável da empresa, devidamente credenciado pelo 
representante legal da proponente, até 1 (um) dia útil anterior a abertura dos envelopes. 
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1.5.4. O licitante deverá apresentar junto com a documentação exigida no envelope nº 02 “habilitação) a 
declaração de visita técnica – Anexo X - , expedido pelo representante da Mapro.  
 
1.5.5. O licitante deverá apresentar junto com a documentação exigida no envelope nº 02 “habilitação” 
Declaração de que conhece as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços. 

 
2. PROPOSTA PARA LICITAÇÃO 
 
2.1. Declaração escrita da qual conste o preço público mensal a ser pago pelo licitante, e que não poderá 
ser inferior (valor mínimo): R$ 751,73 (setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos). Valor 
este que será observado, para fins de julgamento, com base na data de apresentação da proposta. 
 
2.2. A taxa pelo fornecimento de água e luz será fixada em R$ 271,44 (duzentos e setenta e um reais e 
quarenta e quatro centavos) e não constará da proposta, sendo paga independentemente do valor final 
(lance) apresentado pela empresa. 
 
2.3. Declaração de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de abertura da mesma, para fins de julgamento e assinatura da permissão. 
 
2.4. O licitante não poderá apresentar mais de uma proposta. 
 
2.5. O licitante deverá constar na proposta que está de acordo com todas as cláusulas do edital e do termo 
de permissão. 
 

VALOR MÍNIMO 

Aluguel mensal do imóvel 
Taxa mensal de água e 

luz 
Total mensal 

R$ 751,73 R$ 271,44 R$ 1.023,17 

 
 
2.6. Do reajuste: 
 
O valor do aluguel e da taxa mensal de água e luz serão  reajustados anualmente de acordo com a 
variação do IPCA calculada pelo IBGE, ocorrida no período anualizado do mês imediatamente anterior ao 
da incidência do reajuste. Na ausência ou extinção deste índice as partes elegerão outro. O valor mensal 
de locação será monitorado anualmente em função da necessidade de atualização do fator de 
comercialização empregado e do fundo de comércio que se possa aferir em  condições futuras. 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015 - MAPRO 
 
 

ANEXO II  
 

 MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., 
sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) 
............................................................., e-mail para contato ............................................., neste ato 
representada pelo (a) Sr(a)  .................................., portador da cédula de identidade RG 
................................., residente e domiciliado na ................................, inscrito no CPF sob o nº 
................................................., detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe 
faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à ................................................., portador da cédula de 
identidade RG ............................., e inscrito no CPF sob o nº .................................,  com o fim específico 
de representar a outorgante perante Prefeitura de Juiz de Fora, no Pregão Presencial nº 328/2015, podendo 
assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e 
ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, 
enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
 
________________, ___ de ____________ de _____. 
 
____________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 
____________________ 
Outorgado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

25 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015 - MAPRO 

 
ANEXO III-A (PESSOA JURÍDICA) 

 
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
Data:  
Pregão Presencial nº 328/2015 - MAPRO 
 
 
À 
Prefeitura de Juiz de Fora 
A/C: Sr. Pregoeiro 
Prezado Senhor, 
 

 
A sociedade (s) empresária (s)  .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., 
inscrita no CNPJ   sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, 
interessada na obtenção de permissão de uso  para exploração comercial da lanchonete do Parque 
Mariano Procópio,  INDICA O PREÇO PÚBLICO MENSAL a que se propõe pagar pela utilização da 
área objeto da Permissão DE R$ .................... (...................................). 
 
 

• Validade da proposta: .......................................................................................... 
• Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem 

como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, 
obrigações, entre outros.  

 
............................................... 
(local e data) 
 

............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente (pessoa jurídica). 
 

                Carimbo do CNPJ  
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PREGÃO PRESENCIAL nº  328/2015 - MAPRO 
 

ANEXO III-B (PESSOA FÍSICA) 
 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
Data:  
Pregão Presencial nº 328/2015 - MAPRO 
 
 
À 
Prefeitura de Juiz de Fora 
A/C: Sr. Pregoeiro 
Prezado Senhor, 
 

 
(Pessoa Física) .................................., com residência na Rua/Av. ....................................., inscrita no 
CPF sob o nº .................................................., interessada na obtenção de permissão de uso  para 
exploração comercial da lanchonete do Parque Mariano Procópio,  INDICA O PREÇO PÚBLICO 
MENSAL a que se propõe pagar pela utilização da área objeto da Permissão DE R$ .................... 
(...................................). 
 
 

• Validade da proposta: .......................................................................................... 
• Declaro que estou de acordo com os termos do edital e acato suas determinações, bem como, 

informo que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, 
entre outros.  

 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura do proponente 
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PREGÃO PRESENCIAL nº  328/2015 - MAPRO 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP) -  (PESSOA JURÍDICA) 
 
 
 

 
 A empresa ...................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
...................................................., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
.........................................................................., portador do Documento de Identidade nº 
....................................., inscrito no CPF sob o nº .................................. DECLARA, sob as penas da Lei, 
que cumpre os requisitos legais para qualificação como .......................................................... (incluir a 
condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006 e 2006 e Lei Municipal nº 12.211/2011 e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
artigos 42 a 49 da citada lei. 
 
 
(       )  Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL nº  328/2015 - MAPRO 

 
 

ANEXO V-A (PESSOA JURÍDICA) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 
 
 
 
 
A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ sob nº ........................................., 
sediada na ............................................., cidade de .................................., estado ................., telefone(s) 
............................................................., e-mail para contato ............................................., (neste ato 
representada pelo(a) Sr(a)  ….............................., portador da Carteira de Identidade nº ….........................  
e do CPF nº …................,  declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de 
habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Presencial n° 328/2015,  bem como tem pleno 
conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos, assim 
como das condições locais da área destinada à Permissão de Uso licitada, bem como de sua destinação 
específica, conforme  exigências do Município. 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015 - MAPRO 
 
 

ANEXO V-B (PESSOA FÍSICA) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 
 
 
 
 
A …..................................(Pessoa Física) ................................................................, inscrita no CPF sob nº 
........................................., residente e domiciliada na ............................................., cidade de 
.................................., estado ................., telefone(s) ............................................................., e-mail para 
contato .............................................,  declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos 
de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Presencial n° 328/2015,  bem como tem pleno 
conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos, assim 
como das condições locais da área destinada à Permissão de Uso licitada, bem como de sua destinação 
específica, conforme  exigências do Município. 
 

............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura do proponente 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015 - MAPRO 

 
 

ANEXO VI -A 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (PESSOA JURÍDICA) 

 
 
 
A empresa…....................................................................................................................., inscrita no CNPJ 
nº ........................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
................................................................................................, portador da Carteira de Identidade nº 
..................................... e do CPF nº ............................................DECLARA, sob as penas da Lei, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (      ) 
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura do representante legal, qualificação e carimbo 
 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015 - MAPRO 
 
 

ANEXO VI - B 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (PESSOA FÍSICA) 

 
 
 
(Pessoa Física)…....................................................................................................................., inscrito no 
CPF nº …............................................portador da Carteira de Identidade nº ..................................... e do 
CPF nº ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no 
inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (      ) 
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura do proponente 
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PREGÃO PRESENCIAL   nº 328/2015 - MAPRO 
 
 

ANEXO VII.A  - DECLARAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO (PESSOA 
JURÍDICA) 

 
 
(Nome da empresa), sediada (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº …........................, por 
intermédio do seu representante legal o Sr.(a) …...................., portador da Carteira de Identidade nº 
….........................  e do CPF nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em 
qualquer das condições impeditivas, especificando: 
 
1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
 
3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por 
outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 
consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a 
comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorrência de quaisquer fatos 
supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos 
do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.  
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 
 
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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PREGÃO PRESENCIAL   nº 328/2015 - MAPRO 

 
 

ANEXO VII.B  - DECLARAÇÃO  DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO (PESSOA 
FÍSICA) 

 
 

(Pessoa Física) .................................., com residência na Rua/Av. ....................................., portador da 
Carteira de Identidade nº ….........................  e do CPF nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, 
que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando: 
 
1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
 
2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 
 
3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por 
outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 
 
4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 
consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94. 
 
E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a 
comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA a ocorrência de quaisquer fatos 
supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos 
do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.  
 
 
............................................... 
(local e data) 
 
............................................................ 
Assinatura   (representante legal) 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

34 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL nº 328/2015 – MAPRO 

 
ANEXO VIII  -  MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO 

 
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE QUE 
FIRMAM DE UM LADO, A FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO 
PROCÓPIO - MAPRO E, DE OUTRO, 
.................................................................................................. 

 
  
A Fundação Museu Mariano Procópio – MAPRO, inscrita no CNPJ nº .........................................., com 
sede na ....................................................., Juiz de Fora/MG, Cep nº ........................, neste ato 
representado por seu Diretor Superintendente  .................................................................., CPF nº 
........................,  doravante denominado simplesmente PERMITENTE  e  
....................................................., documentos jurídicos/pessoais, nacionalidade, estado civil, profissão, 
endereço, doravante denominado simplesmente Permissionário(a), considerando o resultado do Pregão 
Presencial nº 328/2015, em conformidade com o processo administrativo nº  08521/2015, firmam o 
presente Termo de Permissão de Uso, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas 
alterações posteriores e Lei nº 8.987/1995 e as condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS, SERVIÇOS OFERECIDOS E 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO 
 
1.1. DO OBJETO 

 
1.1.1. É objeto deste instrumento a permissão de uso  para exploração comercial da lanchonete do 
Parque Mariano Procópio, conforme  especificações constantes do edital do Pregão Presencial nº 
328/2015,  seus anexos e proposta do permissionário, os quais integram este termo independente de 
transcrição por ser de conhecimento das partes. 
 
1.2. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXPLORAÇÃO DA LANCHONETE: 
 
1.2.1. O nome fantasia da lanchonete será obrigatoriamente “Sapucaia”, cuja identidade visual é de 
propriedade da Permitente; 
 
1.2.2. A lanchonete tem placa de identificação própria, elaborada e confeccionada pela Permitente; 
 
1.2.3. Todos os materiais gráficos e publicitários deverão conter a identidade visual da lanchonete, 
mediante aprovação prévia da Permitente; 
 
1.2.4. É vedada a utilização da lanchonete para qualquer outro fim que não o previsto neste instrumento, 
sendo vedado, ainda, ao permissionário, transferir a permissão, locar, sublocar, ceder ou emprestar o 
imóvel, ainda que parcialmente. 
 
1.2.5. A lanchonete possui área construída de 27,66 m2 (7,41 m2 para preparo, 5,07 m2 para depósito e 
15,18 m2 para área de atendimento) e área de 58,98 m2 para colocação de mesas.  
 
1.2.6. Só poderão ser efetuadas benfeitorias no imóvel, a partir de prévia e escrita autorização da direção 
da MAPRO. 
 
1.2.7. Será permitida à Permissionária a colocação de até 8 (oito) mesas, de 04 (quatro) lugares cada, no 
entorno da lanchonete e 5 (cinco) bancos juntos à bancada de granito. O acréscimo no número de mesas, 
se necessário, deverá ser aprovado pela Permitente. 
 



 

 

 

35 

 

1.2.8. A lanchonete será entregue à Permissionária com todas as instalações físicas, elétricas, hidráulicas e 
telefônicas em perfeito estado de funcionamento, além de um exaustor elétrico na cozinha. 
 
1.2.9. Todos os equipamentos, mostruários e o mobiliário, necessários ao desenvolvimento das atividades 
da lanchonete deverão ser previamente submetidos à aprovação da Permitente. 
 
1.2.10. A permissionária está proibida de deixar expostos no local, caixas, embalagens ou quaisquer 
outros objetos que comprometam a boa aparência do local.  
 
1.2.11. A permissionária não poderá afixar e não permitir que qualquer pessoa afixe cartazes, folderes, ou 
qualquer tipo de propaganda nas paredes e vidros externos da lanchonete. 
 
1.2.12. Os equipamentos deverão ser mantidos organizados e em adequado estado de conservação. 
 
1.2.13. Os utensílios usados deverão ser apropriados para a finalidade a que se propõe. 
 
1.2.14. Todos os equipamentos para a produção de alimentos, como: fornos, fritadeiras, fogões e 
similares, serão a gás; ficando expressamente vedada a utilização de equipamentos elétricos para cocção 
de alimentos. 
 
1.2.14.1. Quanto ao item anterior excetuam-se em somente três equipamentos a serem selecionados pela 
empresa para uso regular. Ex.: forno micro-ondas. 
 
1.2.15. O horário de funcionamento da lanchonete será de terça-feira a domingo de 8h às 18h, bem como 
nos feriados em que o parque estiver aberto à visitação. 
 
1.2.15.1. O horário de funcionamento poderá ser ampliado durante a abertura do Parque para o Clube da 
Caminhada, de 6:00h às 8:00h, desde que expressamente observada a regularidade do mesmo. 
 
1.2.16. Qualquer alteração no horário de funcionamento da lanchonete será acordada previamente entre a 
Permitente a Permissionária. 
 
1.2.17. A lanchonete e seu entorno deverão ser mantidos limpos, com os detritos recolhidos, 
seletivamente, em recipiente adequado pela Permissionária. 
 
1.2.18. Será  de responsabilidade da Permissionária o recolhimento do lixo devidamente acondicionado. 
 
1.2.19. As mercadorias e demais produtos só poderão ser estocados na área de depósito. 
 
1.2.20. Os preços dos produtos comercializados na lanchonete deverão ser compatíveis com os preços de 
mercado. 
 
1.2.21. Será proibida a comercialização de todo e qualquer tipo de bebidas alcoólicas, tabaco,  
medicamentos ou produtos químico-farmacêuticos. 
 
1.2.22. A permissionária deverá realizar ações eficazes e contínuas de controle integrado de vetores e 
pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, abrigo, acesso e ou proliferação dos mesmos. 
 
1.2.23. Cumprir as normas de funcionamento do parque. 
 
1.3. SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS: 
 
1.3.1. A lanchonete deverá oferecer, diariamente, um cardápio composto, no mínimo, dos seguintes 
produtos: 
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1.3.1.1. Bebidas: café, leite, achocolatado, bebidas lácteas, sucos de diferentes sabores, refrigerante, água 
de coco, água mineral e bebida isotônica. Nenhuma bebida poderá ser servida em garrafa de vidro. 
 
1.3.1.2. Lanches: frutas, tortas, bolos, sanduiche natural, pão com manteiga, pão de queijo, misto quente, 
queijo quente, biscoitos, salgados. 
 
1.3.1.3. Doces: tortas, docinhos em geral, balas, bombons e barra de cereais. 
 
1.3.1.4. Sorvetes e picolés. 
 
1.3.2. Sugestões: 
 
1.3.2.1. Café da manhã especial. 
 
1.3.2.2. Almoço com opções diárias de pratos rápidos. 
 
1.3.2.3. Pratos típicos  das estações do ano, como  caldos, canjicas e outros. 
 
1.3.2.4. Demais produtos poderão ser sugeridos pela permissionária, devendo ser previamente aprovado 
pela permitente. 
 
1.4. NORMAS DE FUNCIONAMENTO: 
 
1.4.1. A Permissionária deverá seguir rigorosamente as normas da vigilância sanitária. 
 
1.4.2. Os funcionários deverão apresentar-se identificados através de crachás e vestidos com uniformes 
completos, com proteção para fios de cabelo (redes, toucas ou gorros), aprovados pela permitente, 
devendo ser renovados conforme a necessidade; sendo expressamente vedado a todos os que trabalham na 
lanchonete o uso de chinelos, sandálias, bermudas, camisas sem manga, entre outras proibições das 
normas sanitárias, além de ter práticas adequadas na manipulação dos alimentos. 
 
1.4.3. Deverá ser mantido rigoroso asseio, nas pessoas, nos utensílios, nas instalações e no local da 
lanchonete. 
 
1.4.4. Todos os funcionários deverão ter atenção permanente quanto à higiene pessoal. 
 
1.4.5. Deverá estar fixado em local visível para os consumidores, em um quadro o telefone do setor da 
Mapro responsável pela fiscalização da lanchonete, bem como o telefone e endereço do Procon, e os 
devidos alvarás e licenças de funcionamento. 
 
1.4.6. Qualquer substância alimentícia não poderá ser exposta à venda a não ser que esteja devidamente 
protegida contra poeira, insetos e outras formas de deterioração. 
 
1.4.7. No acondicionamento ou embalagem não poderá haver contato direto de alimentos com jornais, 
papéis coloridos ou filmes plásticos usados ou qualquer invólucro que possa transferir ao alimento 
substâncias contaminantes. 
 
1.4.8. Os alimentos industrializados servidos só poderão ser aqueles registrados nos órgãos públicos 
competentes. 
 
1.4.9. É proibido varrer a seco a lanchonete. 
 
1.4.10. É proibida a entrada e permanência de quaisquer animais dentro da lanchonete. 
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1.4.11. É proibido ter em depósito, substâncias nocivas à saúde ou que possam servir para alterar, 
adulterar, fraudar ou falsificar alimentos (saneantes, desinfetantes e produtos similares). 
 
1.4.12. Durante todo o período de funcionamento da lanchonete, deverá estar presente um responsável 
com poder de decisão. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO PÚBLICO, DA FORMA DE RECOLHIMENTO E  DO  
REAJUSTE 
 
2.1. Considerando o caráter oneroso da Permissão de Uso, caberá ao pretenso Permissionário o 
pagamento de preço público no valor correspondente a R$ ............... (......................................), 
mensalmente, resultante do preço público mensal vencedor do procedimento licitatório, acrescido da  taxa 
fixa de R$ 250,00 pelo fornecimento de água e luz. 
 
2.2.  O pagamento será feito até o 10º (décimo) dia de cada mês através de Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM a ser emitido pela Mapro/DEIN/SEOF, cuja cópia deverá ser enviada ao 
Mapro/DEIN/SEOF  até o 15º (décimo quinto) dia de cada mês. 
 
2.3. O valor do aluguel e da taxa mensal de água e luz serão  reajustados anualmente de acordo com a 
variação do IPCA calculada pelo IBGE, ocorrida no período anualizado do mês imediatamente anterior ao 
da incidência do reajuste. Na ausência ou extinção deste índice as partes elegerão outro. O valor mensal 
de locação será monitorado anualmente em função da necessidade de atualização do fator de 
comercialização empregado e do fundo de comércio que se possa aferir em  condições futuras. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DA PERMISSÃO DE USO  
 
3.1.  O prazo de vigência do Termo de Permissão será de 01 (um) ano,  prorrogável por iguais períodos 
que, somados alcancem o prazo máximo de 5 (cinco) anos, desde que observadas as disposições legais 
pertinentes e seja de interesse da Mapro. 
 
3.2. Findo o prazo pelo qual se defere a Permissão, esta ficará extinta de pleno direito, independentemente 
de notificação judicial ou extrajudicial, sem que o Permissionário  tenha direito a qualquer indenização, 
seja a que título for. 
 
3.3. Findo o prazo da Permissão, cumprirá o Permissionário desocupar o espaço  concedido e restituí-lo 
em condições de uso e conservação, tal como o recebeu, sob pena de desocupação compulsória por via 
administrativa ou judicial. 
 
3.4. O descumprimento do disposto no item anterior implicará em aplicação de penalidade de  multa de 
1% (um por cento) do valor global anual da Permissão,  por dia de atraso na desocupação do imóvel, 
cobrável por via de execução. 
 
3.5. DO PRAZO PARA INÍCIO DE FUNCIONAMENTO 
 
3.5.1. Assinado o Termo, o licitante vencedor disporá de 30 (trinta) dias para dar início as atividades no 
edifício cujo uso lhe foi concedido. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
4.1. DO PERMISSIONÁRIO: 
 
4.1.1.  Iniciar as atividades em até 30 (trinta) dias  contados da assinatura do termo de permissão onerosa 
de uso. 
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4.1.2.  Pagar, pontualmente, o preço público correspondente ao valor devido pela ocupação da área e as 
despesas com a taxa pelo fornecimento de água e luz fixada em R$ 250,00 por mês; 
 
4.1.3. Utilizar o imóvel objeto da Permissão de acordo com a destinação especificada, nos termos da 
proposta apresentada na licitação; 
 
4.1.4. Providenciar as licenças necessárias para funcionamento da lanchonete, conforme dispuser a 
legislação pertinente; 
 
4.1.5. Adquirir, transportar e instalar todos os equipamentos, máquinas e materiais necessários e 
indispensáveis à montagem e funcionamento da lanchonete, bem como os móveis necessários à 
acomodação dos clientes;  
 
4.1.6.  Dispor de todos os insumos ou equipamentos auxiliares para realização dos serviços de exploração 
da lanchonete. 
 
4.1.7. Responsabilizar-se integralmente pela guarda e acondicionamento das mercadorias, materiais e 
equipamentos mantidos nas dependências da lanchonete, ficando estabelecido que não caberá nenhuma 
responsabilidade à Permitente  no caso de eventual avaria, extravio, inutilização, furto, roubo, etc. 
 
4.1.8. Servir produtos de qualidade e preparar os alimentos com absoluto rigor e observância às normas 
de vigilância sanitária. 
 
4.1.9. Disponibilizar cestos de lixo nos ambientes internos e externos da lanchonete, cujo modelo deverá 
ser aprovado pela Permitente. 
 
4.1.10. Efetuar rotineiramente a limpeza das dependências da lanchonete, e entorno, recolhendo o lixo dos 
cestos sempre que se fizer necessário e acondicionando-o em local próprio. 
 
4.1.11. Manter mesas, máquinas e equipamentos em condições higiênicas de utilização e conservação. 
 
4.1.12. Zelar pela não utilização das mesas para prática de jogos e aposta. 
 
4.1.13. Dispor de funcionários em número suficiente para garantir o bom atendimento, devidamente 
identificado, asseados e uniformizados. 
 
4.1.14. Substituir os funcionários afastados do trabalho por quaisquer motivos ou aqueles que não 
corresponderem às necessidades do serviço, de maneira que, em nenhum momento, o atendimento aos 
visitantes sofra interrupção ou fique de qualquer forma prejudicado. 
 
4.1.15. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários e 
quaisquer outros em relação aos seus funcionários e decorrentes das atividades estabelecidas neste 
instrumento. 
 
4.1.16. Encaminhar, mensalmente, ao Departamento de Execução  Instrumental da Permitente todos os 
comprovantes de pagamento das despesas, inclusive o comprovante de pagamento das contraprestações 
estipuladas neste instrumento. 
 
4.1.17. Submeter à aprovação da Permitente qualquer construção de benfeitoria que julgar necessária para 
aprimoramento do serviço, não fazendo jus, no entanto, a qualquer indenização, nem mesmo após o final 
da Permissão ou de sua rescisão. 
 
4.1.18. Devolver os imóveis, assim como os acessórios, por ocasião do final da Permissão ou de sua 
rescisão, em perfeita condições de uso, tal como entregue, com as instalações físicas, hidráulicas, elétricas 
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e telefônicas em bom estado de funcionamento e conservação, sendo que, as benfeitorias que não 
puderem ser retiradas passarão a integrar o patrimônio da Permitente. 
 
4.1.19. Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos que, a qualquer título, venha causar à 
Permitente ou a terceiros, em decorrência da execução de suas atividades ou relacionadas a elas, 
respondendo por si e seus funcionários, exceto nas hipóteses de caso fortuito ou força  maior, 
devidamente comprovados. 
 
4.1.20. Substituir imediatamente quaisquer objetos danificados, como vidros, lâmpadas, exaustor, 
luminárias, instalações, assim como a pintura do imóvel, quando danificados, independente de culpa da 
Permitente, por outro de igual cor, padrão e qualidade. 
 
4.1.21. Comunicar à Permitente quaisquer intercorrências  que possam prejudicar o bom andamento do 
serviço e o atendimento aos visitantes do Parque. 
 
4.1.22. Permitir que, a qualquer tempo, a Permitente realize inspeções e fiscalizações, através de servidor 
indicado, inclusive da documentação da Permissionária. 
 
4.1.23. Providenciar a imediata correção das irregularidades ou deficiências no serviço, apontadas pela 
Permitente através de notificação. 
 
4.1.24. Acatar as  instruções emanadas da Permitente para o bom atendimento aos visitantes do Parque. 
 
4.1.25. Cumprir as normas de funcionamento do Parque. 
 
4.1.26.  Responder pelos danos ou prejuízos causados a terceiros por sua culpa, em virtude do exercício 
da atividade na área objeto da Permissão. 
 
4.2. DA PERMITENTE: 
 
4.2.1. Ceder, para uso exclusivo da Permissionária, o imóvel descrito na Cláusula Primeira deste 
instrumento, visando o funcionamento e a administração da lanchonete. 
 
4.2.2. Exigir o cumprimento das normas higiênicas e sanitárias e de segurança, assim como das normas 
trabalhistas e previdenciárias de seus empregados. 
 
4.2.3. Exigir, sempre que  entender necessário, a comprovação da regularidade fiscal perante o INSS, o 
FGTS e o Município. 
 
4.2.4. Exigir o cumprimento do horário de funcionamento, ordem e disciplina nas dependências da 
lanchonete. 
 
4.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de exploração da lanchonete. 
 
4.2.6. Permitir a livre entrada dos prestadores de serviços e fornecedores da Permissionária, inclusive 
atividades de carga e descarga, através da Portaria do parque mariano Procópio situada na Rua Mariano 
Procópio, para execução dos serviços inerentes ás atividades da Permissionária, no horário de 
funcionamento do Parque. 
 
4.2.7. Notificar a Permissionária, fixando-lhe prazo, para correção de irregularidades ou deficiências 
encontradas na prestação do serviço aos visitantes. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES  
 
5.1. Os casos de inexecução do objeto deste termo, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no Art. 87 da 
Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 
 

a) advertência; 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da Permissão de Uso, por dia de atraso 
injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para a Permissão de Uso, pela recusa 
injustificada do adjudicatário em executá-lo; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 
promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 
autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 
5.2. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente que deverá 
comunicar a Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrências para fins de cadastramento e demais 
providências. 
 
5.2.1. Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada. 
 
5.3 - Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração.  
 
5.4. Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 5.1, caberá recurso no 
prazo de  (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
 
5.4.1. Da aplicação da penalidade definida na alínea “e” do item 5.1, caberá pedido de reconsideração no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 
 
5.5. O recurso ou pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido à 
autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.  
 
5.6. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as conseqüências contratuais 
e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
5.7. O Município poderá rescindir o termo, independentemente de qualquer procedimento judicial, 
observada a legislação vigente, nos seguintes casos: 
 
a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 
b) decretação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou recuperação judicial e 
extrajudiciais da Permissionária; 
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste instrumento, sem prévio 
e expresso aviso ao Município; 
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto da permissão; 
e) mais de 3 (três) advertências 
 
5.8. A autoridade gestora da despesa poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 
contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 
8.666/93 e suas alterações. 
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5.9. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de execução, 
execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais condutas ilícitas será de 
competência da autoridade gestora da despesa, nos termo do § 3º, do art. 87, da Lei nº 8.666/93. 
 
5.10. DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO 
 
5.10.1. A Permissão de Uso poderá ser extinta mediante revogação por ato unilateral e escrito do Prefeito 
sem que caiba ao Permissionário direito a qualquer indenização, nos seguintes casos: 
 

a) atraso ou interrupção injustificada e superior a 30 (trinta) dias corridos, das atividades; 
 

b) atraso no pagamento mensal por prazo igual ou superior a 60 (sessenta) dias corridos; 
 

c) se o total das multas, no período contratual, exceder a 50% (cinquenta por cento) da média global 
dos contratos de Permissão atualmente em vigor; 

 
d) se o Permissionário receber mais de 08 (oito) advertências na vigência da permissão; 

 
e) descumprimento de qualquer das demais obrigações estabelecidas no presente instrumento; 

 
f) demais hipóteses arroladas no art. 78 da Lei 8666/93; 

 
g) amigável por acordo entre as partes, por interesse da Administração ou por desistência do 

Permissionário, reduzida a termo no processo de licitação. 
 
5.10.2. A revogação por ato unilateral ou a rescisão amigável do Termo de Permissão será formalizada 
por escrito, e devidamente fundamentada. 
 
5.11. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que derem 
causa a tumulto durante a sessão pública de licitação ou ao retardamento dos trabalhos em razão de 
comportamento inadequado e atitudes injustificadas e infundadas de seus representantes. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DA FISCALIZAÇAO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS 

 
6.1. A execução dos serviços será supervisionada pela Fundação Museu Mariano Procópio e/ou seus 
designados, com poderes para verificar se os serviços  estão sendo cumpridos de acordo com o ajuste 
entre as partes. 
 
6.2. Compete ao fiscal da execução contratual: 
 
I. fiscalizar e supervisionar a utilização da área objeto da permissão outorgada; 
II. remeter advertências às Permissionárias, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo prestados 
de forma satisfatória; 
III. aplicar as penalidades previstas no Edital; 
IV. anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Termo, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
6.2.1 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal da execução contratual 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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CLÁUSULA SÉTIMA -  DA CESSÃO 
 
7.1 - A Permissionária somente poderá ceder, parcialmente, o objeto do  termo, mediante  prévia e 
expressa autorização da autoridade gestora da despesa e desde que o cessionário preencha os requisitos de 
habilitação jurídica, financeira, técnica e fiscal consignados no ato convocatório do certame. 
 

CLÁUSULA OITAVA -   DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

8.1.  Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078/1990 das normas de proteção e defesa do consumidor, são 
direitos e obrigações dos usuários: 

8.1.1. receber serviço adequado; 

8.1.2.  receber do poder permitente e da permissionária informações para a defesa de interesses 
individuais ou  coletivos; 

8.1.3. obter  e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for 
o caso, observadas as normas do poder permitente.  

8.1.4. levar  ao conhecimento do poder público e da permissionária as irregularidades de que tenham 
conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

8.1.5. comunicar  às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela permissionária na prestação 
do serviço; 

8.1.6. contribuir  para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são 
prestados os serviços. 

CLÁUSULA NONA  - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
9.1. A Permissionária declara, expressamente, que tem pleno conhecimento do objeto da permissão. 

 
9.2. O risco do negócio é de responsabilidade total da permissionária. 

 
9.3. O Permitente não se responsabiliza pela realização de obras na área objeto desta permissão de uso ou 
pela aquisição de quaisquer equipamentos e mobiliário. 

 
9.4. O Permitente não se responsabiliza por qualquer débito assumido pelos usuários do empreendimento. 

 
9.5. Qualquer tolerância do  Permitente, quanto a eventuais infrações contratuais, não implicará renúncia 
a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
10.1.  Para as questões decorrentes deste ajuste, fica eleito o foro da Comarca de Juiz de Fora - MG, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, nos termos do § 2º, do art. 55, do Estatuto das 
Licitações. 

 
Por estarem justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado, lavrou-se o presente, 
registrado na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que lido e achado conforme, é assinado 
pelas partes e testemunhas abaixo para que possa vir a surtir os seus jurídicos e legais efeitos.  

 

 
 

 
Juiz de Fora, ........... de ............................................. de 2015. 

 
 

 
DOUGLAS FASOLATO 

Diretor Superintendente 
 
 

PERMISSIOÁRIA 
Representante Legal 

 
 

 
 
Testemunha 1     Testemunha 2 
 
Ass.:______________________________ Ass.:_____________________________  
      
Nome:_____________________________ Nome:____________________________ 
 
C.I.:_______________________________ C.I.:______________________________ 
 
C.P.F.:_____________________________ C.P.F.:____________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL nº  328/2015 – MAPRO 

  
 

ANEXO IX 
 

MINUTA TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
INDIVIDUAL 

 
 

______________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF nº 
_________________, C.I. _______________, residente e domiciliado em _____________, Estado de 
_______________, doravante denominado LICITANTE, com vistas à participação no  Pregão 
Presencial  nº  328/2015 - MAPRO, firma a presente Declaração, observadas as seguintes condições: 

 
1. O LICITANTE declara que não é titular de firma individual nem participa da 

direção ou gerência de nenhuma sociedade comercial que tenha objetivos compatíveis com o objeto da 
presente licitação. 

 
2. O LICITANTE obriga-se a constituir legalmente firma individual  para 

exercício profissional da atividade de empresário, no ramo objeto da proposta apresentada, caso a mesma  
venha ser declarada vencedora na presente licitação. 

 
3. O licitante participante do procedimento licitatório na qualidade de pessoa 

física, obriga-se a  providenciar, no prazo de 120 (cento e vinte)  dias, a contar da assinatura do Termo de 
Permissão de Uso, sua constituição em Pessoa Jurídica. 

 
Juiz de Fora, ____ de _____________ de 2015. 
 
 

________________________________ 
(ASSINATURA) 

 
________________________________ 

(ASSINATURA) 
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PREGÃO PRESENCIAL  nº 328/2015 - MAPRO 

 
ANEXO X - A-  MODELO DE DECLARAÇÃO  DE VISITA TÉCNICA  (PESSOA JURÍDICA) 

 
 

Atesto, para fins de participação no Pregão Presencial nº 328/2015, que a empresa (Sr.) 
..........................................., CNPJ   nº ................................................................, estabelecida no endereço 
..........................................................................,  telefones ...................................................., e-mail 
..................................................................., por intermédio do responsável legalmente credenciado, Sr.(a) 
............................................. , CPF  nº....................................., participou da Visita Técnica obrigatória,  
tomando conhecimento de todas as especificidades do espaço físico para instalação, tomando 
conhecimento de todos os detalhes e particularidades que julgou conveniente, estando portanto, ciente de 
que não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento e/ou eventuais dificuldades de execução de 
qualquer parte dos serviços objeto da permissão,  obtendo todas as  informações indispensáveis para a 
formulação de sua proposta. 

Juiz de Fora, ........ de .................... de 2015 

 

................................................... 

Identificação do servidor da  MAPRO 
Assinatura 
Nome do servidor (por extenso e legível) 
CPF nº 
RG nº 
Cargo e/ou função 
Fundação Museu Mariano Procópio 

 

................................................... 

Identificação da Sociedade Empresária  
Nome do responsável legalmente credenciado 
CPF nº 
RG nº 
Cargo e/ou função 
Assinatura 
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PREGÃO PRESENCIAL  nº 328/2015 - MAPRO 
 
 

ANEXO X -B-   MODELO DE DECLARAÇÃO  DE VISITA TÉCNICA PARA PESSOA FÍSICA 
 

Atesto, para fins de participação no Pregão Presencial nº 328/2015, que o Sr.(a.) 
..........................................., CPF nº ................................................................, residente e domiciliado no 
endereço ..........................................................................,  telefones ...................................................., e-
mail ..................................................................., participou da Visita Técnica obrigatória,  tomando 
conhecimento de todas as especificidades do espaço físico para instalação, tomando conhecimento de 
todos os detalhes e particularidades que julgou conveniente, estando portanto, ciente de que não poderá 
alegar, posteriormente, desconhecimento e/ou eventuais dificuldades de execução de qualquer parte dos 
serviços objeto da permissão,  obtendo todas as  informações indispensáveis para a formulação de sua 
proposta. 

Juiz de Fora, ........ de .................... de 2015 

 

................................................... 

Identificação do servidor da  MAPRO 
Assinatura 
Nome do servidor (por extenso e legível) 
CPF nº 
RG nº 
Cargo e/ou função 
Fundação Museu Mariano Procópio 

 

................................................... 

Identificação da proponente (pessoa física) 

CPF nº 
RG nº 
Assinatura 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


