INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO / IFMA - CAMPUS ITAPECURU-MIRIM
DIRETORIA GERAL
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022, DE 16 DE FEVEREIRO DE
2022
O Diretor Geral Pró Tempore do Instituto Federal do Maranhão/Campus
Itapecuru-Mirim, nomeado pela Portaria n.º 5114, de 10 de dezembro de 2021,
publicada no Diário Oficial da União n° 235 - Seção 2 – de 15 de dezembro de 2021, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público que no período de 19 a 27
04/2022 estará recebendo propostas de interessados que atendam os requisitos
estabelecidos na participar da presente Chamada Pública e seus anexos a apresentarem
propostas no período destrico a cima..
1. OBJETO
1.1 A presente chamada pública tem por objeto selecionar proposta para permissão de
uso de espaço público de 32 m², de forma onerosa e temporária, para instalação da
lanchonete do IFMA/Campus Itapecuru-Mirim, a qual encontra amparo legal na
Resolução nº 32 de 02 de outubro de 2006, do Conselho Diretor do IFMA e Lei nº
8.666/1993.
1.2 A permissão de uso do espaço objeto desta chamada pública decorre da necessidade
de instalação de lanchonete no Campus Itapecuru-Mirim, provisoriamente, devendo a
permissão ser concedida apenas pelo tempo necessário à realização de licitação na
modalidade concorrência púlblica para concessão do espaço.
1.3 A presente permissão de uso terá a duração de 3 (três) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, podendo este prazo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo na
forma prevista na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, desde que haja interesse da
Administração na sua prorrogação.
1.4 A permissão onerosa de uso do bem público será concedida à empresa participante
que atender as regras deste edital de chamada pública e apresentar melhor proposta de
preços pelo uso do espaço. A administração, estima o valor mensal, com base no
contrato anterior, no valor mínimo de R$ 425,00 ( quatrocentos e vinte e cinco reais)
a serem recolhidos aos cofres público mediante emissão de Guia de Recolhimento da
União (GRU) em nome da Permissionária.
1.5 O vencimento da primeira mensalidade ocorrerá trinta dias após a assinatura do
termo de permissão. As demais mensalidades vencerão a cada trinta dias.
1.6 O não pagamento do valor mensal da permissão de uso no prazo referido no item
acima ensejará a aplicação da penalidade de multa no valor de 10% (dez por cento)
sobre o valor da mensalidade, acrescida de juros de mora de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso no pagamento.
1.7 O não pagamento da permissão por um prazo superior a 30 (trinta) dias poderá
revogar unilateralmente a permissão, ressalvado ao Permitente o direito de negociar o
parcelamento dos débitos.
1.8 O valor mensal da permissão de uso será fixo (não sofrerá reajuste).
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2. DAS CONDIÇÕES PARA O USO DO ESPAÇO:
2.1 Ter, dentro do prazo determinado, estrutura necessária para a instalação da
lanchonete, (equipamentos, recursos humanos e capital de giro razoável com o porte do
evento);
2.2 Zelar pela qualidade dos produtos a serem comercializados, obedecendo o prazos de
validade e conservação, sendo indispensável uma renovação periódica e nos moldes em
que forem recomendados pelos respetivos fabricantes, fornecedores e pela legislação
competente; pela higiene da área de alimentação durante o período em que estiver sob
sua responsabilidade, inclusive se responsabilizando pela colocação de lixeiras (no
mínimo 3) usuais em pontos estratégicos próximos do local de alimentação, observando
rigorosamente as normas no que se refere às instalações, conservação e limpeza;
2.3 Afixar tabela de identificação, com descrição e preços dos produtos vendidos, os
quais deverão ser compatíveis com os praticados no mercado e compatíveis com a
tabela apresentada na proposta, devendo estar expostas em locais de fácil visualização;
2.4 O custo pelo fornecimento de alimentação deverá ser cobrado diretamente aos
clientes, isentando-se o IFMA/Campus Itapecuru-Mirim de ônus de qualquer espécie
decorrente de tal atividade, sendo vedada a comercialização de bebidas alcoólicas e de
cigarros.
2.5 Os serviços, objeto do termo de permissão a ser celebrado, serão prestados pela
empresa vencedora no decurso das 07:30 às 19:00, de segunda à sexta-feira nos dias
úteis em que haja expediente normal no Campus Itapecuru-Mirim/MA, e aos sábados
após notificação pelo IFMA com antecedência de 24h. O horário de funcionamento da
lanchonete poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade estabelecida pelo
IFMA, desde que, previamente acordada com a empresa.
2.6 Obedecer, rigorosamente, à Portaria nº 1.428/93 da Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde e a toda a legislação pertinente;
2.7 O IFMA/Campus Itapecuru-Mirim disponibilizará água da rede de abastecimento
do Campus e energia para o funcionamento da lanchonete, estando vedada a utilização
do espaço para qualquer outro fim que não o previsto neste Edital, sendo vedado, ainda,
ao permissionário, transferir a permissão, locar, sublocar, ceder ou emprestar a área,
ainda que parcialmente. As mesas e cadeiras destinadas aos clientes e equipamentos
para preparo, acondicionamento e conservação dos alimentos serão de responsabilidade
da permissionária.
2.8 Ao iniciar suas atividades, a permissionária deverá apresentar uma relação com
todos os aparelhos, equipamentos e móveis de sua propriedade que serão utilizados na
lanchonente, devendo pedir autorização à Diretoria de Administração e Planejamento
do Campus para ingresso de materiais no Campus bem como para retirada de objetos.
Deverá ser apresentada também uma relação de funcionários que trabalharão na
lanchonete para que seja autorizada junto a portaria do campus o ingresso dos
funcionários nas instalações do IFMA.
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2.9 A permissão de uso será concedida em caráter precário, ficando a permissionária
obrigada a desocupar o espaço e restituí-lo à PERMITENTE no final do período de
permitido, sem necessidade de qualquer interpelação, notificação judicial ou
extrajudicial.
2.10 O permissionário responderá, civil e criminalmente, pelos prejuízos causados à
área, ou aos servidores do IFMA, a que der causa, ou pelos danos causados por seus
empregados ou prepostos. O permissionário também responderá judicialmente pelo
descumprimento da Permissão de Uso nos dias determinados para funcionamento da
lanchonete.
2.11 O permissionário se compromete ainda a: assegurar o acesso ao espaço objeto
desta permissão aos servidores do IFMA, no exercício da fiscalização do Termo de
Permissão, bem como aos servidores das entidades de fiscalização, notadamente os da
Vigilância Sanitária; não afixar, e não permitir que qualquer pessoa afixe, cartazes,
folders, ou qualquer tipo de propaganda na área da cantina e imediações.

3. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
3.1 As propostas de preços acompanhada da documentação exigida para habilitação
devem ser encaminhadas em envelope lacrado e rubricado pelo proponente ao Instituto
Federal de Educação e Tecnologia do Maranhão/ IFMA - Campus Itapecuru-Mirim,
com título CHAMADA PÚBLICA nº 01/2022, no período de 18/04/2022 a 27/04/2022
nos horários de 08:30 às 11:30 horas e 14:30 às 16:30 horas, localizado na Rua
Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim-MA, CEP
65485-000.
3.2 As propostas devem ser apresentadas em conformidade com o descrito neste edital
e Projeto Básico (Anexo I) e será parte integrante do Termo de Permissão de Uso e o
permissionário ficará a esta vinculado.
3.3 Não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, tampouco após o
prazo final para recebimento estabelecido neste edital.
3.4 A licitante deverá criar uma tabela de preços dos produtos que serão
comercializados.
4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
4.1 Poderão participar do processo empresas que atuem no ramo de lanchonetes, MEI,
que atenderem as exigências contidas neste Edital e seus Anexos, vedada a participação
de pessoas físicas.
4.2 Caso seja de interesse da licitante, a mesma poderá realizar visita técnica, em data
agendada previamente, com a Direção de Administração e Planejamento do Campus, no
período de 18/04/2022 a 27/04/2022 nos horários de 09:00 às 11:30 horas e 14:00 às
16:30 horas, na Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru
Mirim-MA, CEP 65485-000.
4.3 Para habilitação, as empresas terão que apresentar a seguinte documentação:
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4.3.1 Cópia do Cadastro no CNPJ;
4.3.2 Cópia do Contrato Social ou documento de constituição;
4.3.3 Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Dívida
Ativa da União e Justiça Federal e CNDT (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas);
4.3.4 – Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, conforme Anexo
III.
4.3.5 - Declaração formal de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores
de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres,
conforme Anexo IV.
4.3.6 – Declaração de elaboração independente de proposta, conforme Anexo V.
4.3.7 – Declaração formal de que o participante conhece e aceita todas as condições
previstas no presente edital, conforme Anexo VII.
4.3.8 – Declaração de que a empresa atende aos critérios de sustentabilidade sócioambiental, conforme Anexo X.
4.3.9 – Apresentação de comprovação que atua no ramos de lanchonetes/restaurantes.

5. DA AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS .
5.1 A abertura dos envelopes contendo documentação e proposta de preços será dia
28/04/2022, às 10:00 (horário local) na sala de reunião da Direção de Administração e
Planejamento do Campus Itapecuru-Mirim localizado na Rua Professor João Batista
Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim-MA, CEP 65485-000.
5.2 A avaliação da documentação apresentada e das propostas de preços será realizada
por Comissão composta por três membros designada pela Portaria n° 93/2021 de 12 de
novembro de 2021 para fins específicos para tratar dos procedimentos objeto desta
chamada pública.
5.3 Será considerado vencedora a proposta que apresentar o maior valor dentre aqueles
ofertados e que seja igual ou superior ao mínimo estimado no item 1.4 deste edital e que
a empresa proponente apresente os documentos exigidos neste edital.
6. RESULTADO DO JULGAMENTO

6.1 O resultado do julgamento das propostas será divulgado na mesma data marcada
para abertura dos envelopes, devendo a comissão afixar na portaria do Campus e no site
do campus Itapecuru-Mirim o resultado do julgamento. As empresa participantes
também serão comunicadas por meio de seus representantes, diretamente, ou por e-mail.
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7. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA

7.1 A presente chamada pública tem por objetivo a permissão de uso de espaço público,
a título precário e oneroso, para instalação da lanchonete do Campus. Que a presente
chamada poderá ser revogada caso seja realizado processo licitatório na modalidade
concorrência pública para concessão do espaço antes de sua conclusão.
8. DA EFETIVAÇÃO DO TERMO DE PERMISSÃO

8.1 - O prazo para a assinatura do Termo de Permissão onerosa será de 02 (dois) dias
úteis, a contar da data em que a empresa vencedora for convocada para assinatura.
8.2 - Decorrido o prazo e a empresa vencedora não comparecendo para a assinatura do
termo, será ela declarada como desistente;
8.3 - O Permissionário se obriga a instalar a lanchonete colocar em funcionamento no
prazo de cinco dias úteis contados da assinatura do termo de Permissão.
8.4 – Se a empresa com a melhor proposta não atender os prazos dos itens anteriores
será convocada a classificada em segundo lugar.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Apenas pessoas jurídicas e MEI poderão participar da presente chamada pública,
conforme estabelecido neste edital;
9.2 O presente Edital encontra-se à disposição, para consulta de qualquer interessado,
na Diretoria de Administração e Planejamento, localizado na Rua Professor João
Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru-Mirim/MA, CEP 65485-000 e na
internet no portal https://itapecurumirim.ifma.edu.br/
9.3 A comissão julgadora reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas na presente Chamada Pública.

Itapecuru-Mirim(MA), 16 de fevereiro de 2022.

Francisco Inaldo Lima Lisboa
Diretor Geral Pró Tempore - Campus Itapecuru-Mirim
Portaria n.º 5114, de 10 de dezembro de 2021
SIAPE: 1169331
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ANEXO I
REF. Chamada Pública n º 01/2022
PROC. 23249.017186.2020-81

PROJETO
BÁSICO
LANCHONETE

IFMA
Campus Itapecuru-Mirim

ITEM 1 – INTRODUÇÃO
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1.1 Este Projeto Básico visa orientar e instruir a Permissão de Uso à Título Precário e oneroso do
espaço físico da lanchonete do Instituto Federal do Maranhão - Campus Itapecuru-Mirim, com área
de 32 m2, para exploração das atividades de fornecimento de alimentos em geral (lanches) à
comunidade acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão –
Campus Itapecuru-Mirim, localizado na Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro,
Itapecuru Mirim-MA, CEP 65485-000.
ITEM 2 – JUSTIFICATIVA
2.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA é uma instituição
responsável pela Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Ensino Superior. Na sociedade
maranhense, o IFMA constitui-se uma referência em Educação Profissional e Tecnológica,
especialmente após a ênfase que o governo federal vem dando a essa Política Educacional, através
do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em todo o país. A
mesma tem como proposta a formação de profissionais para inserção no processo produtivo, na
perspectiva de inclusão social das populações carentes. Por conta disso, este Instituto torna-se um
atrativo para pessoas deste e de outros municípios, ou até de outros Estados, que buscam uma
educação de qualidade.
2.2. É necessária a existência de uma lanchonete que forneça lanches de qualidade para atender
alunos, servidores e visitantes em geral, de forma ininterrupta, no período de funcionamento da
Instituição. Deve-se considerar que nos arredores deste órgão não existem lanchonetes para atender
a demanda institucional, que ofereçam um serviço de qualidade, além de preços acessíveis para a
comunidade escolar.
2.3 A permissão de uso do espaço objeto desta chamada pública decorre da necessidade de
instalação de lanchonete no Campus Itapecuru-Mirim, provisoriamente, devendo a permissão ser
concedida apenas pelo tempo necessário à realização de licitação na modalidade pregão eletrônico.
2.4 A partir dessas considerações, justifica-se a efetivação do chamamento público para efetivação
de permissão de uso à título precário e oneroso do espaço físico da lanchonete, visando um
atendimento de qualidade e preços acessíveis a servidores, alunos e visitantes desta Instituição.
ITEM 3 – FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1 A Permissão de Uso é um ato discricionário da Administração, de forma precária, onde o poder
público atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio a particulares, para que o explore
segundo a sua destinação específica, a qual encontra amparo legal na Resolução nº 32 de 02 de
outubro de 2006, do Conselho Diretor do IFMA e Lei nº 8.666/1993.
ITEM 4 – REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA
4.1 Faz-se necessário que a interessada em participar, possua, no mínimo, os
seguintes requisitos:
a) Atuar no ramo pertinente ao objeto;
b) Não estar impedida de contratar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão ou impedida de licitar com a Administração Pública;
c) Não estar em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;
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d) Não tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas punidas pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão;
e) Não estejam reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre
si, qualquer que seja sua forma de constituição;
f) Não seja estrangeira não autorizada a funcionar no país;
ITEM 5 – OBJETO DA PERMISSÃO
Permissão de Uso à Título Precário e oneroso do espaço físico da lanchonete do Instituto
Federal do Maranhão - Campus Itapecuru-Mirim / com 32,00 m2(trinta e dois metros quadrados),
destinados a exploração comercial de serviços de lanchonete, sendo de responsabilidade do
Permissionário a colocação de todos os equipamentos operacionais necessários ao fornecimento dos
serviços.
5.1 A título de informação, o IFMA Campus Itapecuru-Mirim possui em 2022 aproximadamente um
total de 398 alunos (Departamento de Registro Acadêmico do campus Itapecuru-Mirim),
distribuídos de forma equivalente, 50%/50%, nos turnos matutino e vespertino, de segunda a sexta,
como também nos sábados letivos e demais sábados, domingos, se houver necessidade. Possui
também 34 servidores e 5 terceirizados.
ITEM 6 – OBRIGAÇÕES
6.1 Da Permitente
1. Entregar a área concedida limpa e livre para início das atividades;
2. Facilitar o acesso dos empregados da Permissionária ao local de trabalho dos mesmos
somente para atividades específicas ao funcionamento da lanchonete;
3. Notificar, por escrito, a Permissionária, por quaisquer irregularidades constatadas na
execução do Termo de Permissão, solicitando providencias e estabelecendo prazos
para regularização das mesmas;
4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de permissão, através de servidor que será
designado pela Direção do Campus Itapecuru-Mirim, especialmente designado que anotará
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo;
5. Fiscalizar a execução dos serviços e o fornecimento da alimentação objeto deste Projeto,
devendo notificar a permissionária quanto à regularização, sob pena de sustar, mandar fazer
ou desfazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as condições e
exigências especificadas;
6. Manter arquivado, junto ao Termo de permissão, toda a correspondência trocada entre as
partes;
7. Manter firme e valiosa a Permissão, desde que mantida as condições contratuais;
8. Sempre que houver a necessidade de restringir o acesso de pessoas ao IFMA Campus
Itapecuru-Mirim, a Permitente comunicará por escrito ao Permissionário, o dia e horário
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desta restrição;
9. Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não
mereça confiança na execução dos serviços ou que produza complicações para a fiscalização,
ou, ainda, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que
lhe foram atribuídas;
10. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o
termo de permissão;
11. Dar quitação quando da comprovação do pagamento mensal do aluguel;
6.2 Da Permissionária
1. Ter, dentro do prazo determinado, estrutura necessária para a instalação da lanchonete,
(equipamentos, recursos humanos e capital de giro razoável com o porte do evento); Afixar, em
local visível, ou seja, na entrada da Lanchonete e junto ao balcão de atendimento, a tabela de
preços, a qual deverá ser impressa, tipo cartaz;
a) Entende-se como capital de giro razoável o valor correspondente a três meses do valor da
permissão.
2. Funcionar de acordo com as normas contidas nas resoluções 216/2004, 275/2002 e 326/1997 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Disponíveis no site: www.anvisa.gov.br
3. Manter um tipo de lanche (suco NATURAL 200ml + bolo ou salgado ASSADO) por um preço
acessível. Sugerimos R$ 3,00 (três reais) no combo. Esta, podendo vir a ter lanches com preços
mais altos desde que exista uma relação entre preço x tipo de alimentos.
4. Na falta do COMBO, será ofertado um lanche de igual, ou melhor, padrão, pelo mesmo valor
citado acima.
6. O lixo produzido na lanchonete deverá ser acondicionado em lixeiras com tampa, pedal e rodas
(facilitam a locomoção). As lixeiras devem ser envoltas com sacos plásticos de tamanho
superior ao da mesma;
7. Quando o lixo for retirado das lixeiras, este deverá ter acondicionamento em sacos plásticos
próprios e perfeitamente vedados, e retirá-los imediatamente da área da lanchonete;
8. Manter o padrão de qualidade dos lanches e refeições (caso a permissionária opte em fornecer)
e de atendimento pessoal, desde o primeiro até o último dia de vigência do termo de
permissão;
9. Credenciar, por escrito junto ao Campus Itapecuru-Mirim/MA – IFMA, um preposto idôneo,
com experiência no ramo e com poderes para representar a empresa em tudo que se relacione à
execução dos serviços, inclusive sua supervisão;
10. Preparar e servir os alimentos no mesmo dia, não sendo permitido, sob hipótese alguma, o
reaproveitamento de qualquer componente dos lanches, preparada e não servida, para confecção
dos produtos a serem comercializados na lanchonete, tampouco em preparações futuras;
11. Fornecer aos consumidores apenas condimentos industrializados, sendo proibida a utilização de

Página 4 de 10

condimentos caseiros, como maionese, molho, pimenta, catchup e afins. Devem ser
disponibilizados aos consumidores na forma de sachês, não sendo permitido uso em dispensadores
por ficarem abertos, à temperatura ambiente e representarem risco aos consumidores;
12. O custo pelo fornecimento de alimentação deverá ser cobrado diretamente aos clientes,
isentando - se o IFMA/Campus Itapecuru-Mirim de ônus de qualquer espécie decorrente de tal
atividade, sendo vedada a comercialização de bebidas alcoólicas, cigarros e afins.
13. Os lanches deverão ser entregues ao usuário, devidamente acondicionados em sacos de
papel apropriado ou envolvido em embalagens apropriadas;
14. Prover-se de suficiente retaguarda de troco para atender prontamente aos consumidores;
15. Seguir as determinações contidas no anexo “Protocolo de Covid-19”;
16. Utilizar

toalhas de papel para a secagem de mãos, não sendo permitida, em hipótese alguma, a
utilização de tecido para esse fim;

17. Responsabilizar-se

pelo cumprimento fiel ao que estabelece as cláusulas e condições do Termo
de permissão, de forma que os serviços a serem executados mantenham alto nível de qualidade;

Dispor de atendentes utilizando uniformes compatíveis com as atividades, conservados e
limpos. O uniforme poderá apresentar o nome da empresa.
18.

19.

Os funcionários deverão utilizar uniforme devidamente limpo e bem passado em total condição
de higiene, tanto pessoal, tanto do vestuário e do calçado, mantendo diariamente o rosto
barbeado, unhas e cabelos curtos e limpos, proteção nos cabelos, não utilizando anéis, pulseiras,
relógios, bijuterias ou outros adereços;

20. Zelar

sempre pela boa qualidade dos produtos adquiridos e comercializados, utilizando
matérias-primas adequadas, observando o padrão de qualidade, quanto os critérios
organolépticos e higiênico-sanitários;

21. Dispor

de um funcionário exclusivo para o caixa da lanchonete. Este funcionário não poderá
manipular alimentos, nem na entrega dos lanches e nem no preparo dos mesmos;

22. Dispor

de funcionários suficientes para atendimento nos horários de maior demanda na
Lanchonete, devendo sempre oferecer atendimento cordial, rápido e eficiente;
23. Dispor

de funcionários suficientes para manter o local, as instalações e os equipamentos
permanentemente limpos;

24. Manter

permanentemente o piso, as mesas, o teto, os equipamentos e toda a estrutura no mais
rigoroso padrão de higiene e organização;

25. Manter, durante a execução do termo de permissão, todas as condições adequadas de higiene,

qualidade e validade dos alimentos, apresentando sempre que solicitado pelo Campus ItapecuruMirim/MA– IFMA, documentos que comprovem a procedência dos alimentos;
26. Utilizar

na execução dos serviços, empregados devidamente registrados, mantendo as carteiras
de saúde dos seus empregados devidamente atualizada e, igualmente, se responsabilizando por
todos os impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas;
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27.

A inadimplência da Permissionária, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere a Permitente ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento;

28. Sujeitar-se

a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de
acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas da direção do Campus Itapecuru-Mirim – IFMA;
29.

Cumprir todas as normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do trabalho,
responsabilizando-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas seus empregados
quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem, e
pela observância das demais exigências legais para o exercício da atividade;

30. Facilitar

a fiscalização de órgãos de vigilância sanitária, no cumprimento de normas,
cientificando o Campus Itapecuru-Mirim/MA – IFMA do resultado das inspeções;

31. Atender

de maneira igualitária os alunos, os servidores, os visitantes do IFMA, oferecendo aos
mesmos, serviços eficientes e tratamento cortês;

32. Providenciar,

junto aos órgãos competentes, a obtenção de licenças, autorização de
funcionamento e alvará, para o exercício de suas atividades comerciais;

33. Utilizar

produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, tais como: detergente com alto
poder bactericida, para obter a ampla higienização do ambiente, equipamentos e utensílios de
cozinha, bem como das mãos dos funcionários que manipulam alimentos;

34. Deve

prover medidas para prevenir o acesso, o abrigo, fixação e proliferação de pragas ao longo
de todas as instalações onde alimentos são manipulados e armazenados. Essas medidas devem
ser tomadas em conjunto com uma empresa especializada controladora de pragas devidamente
autorizada pelo órgão de vigilância local. Os serviços devem ser realizados pelo menos a cada 3
(três) meses por empresa contratada pela Permissionária. Esses serviços deverão ser feitos
exclusivamente aos SÁBADOS. Deverão ser guardados registros do trabalho realizado pela
empresa. Os registros poderão ser cobrados pelo fiscal de termo de permissão a qualquer
momento;

36.

Realizar bimestralmente ou sempre que necessário uma higienização geral na (s) caixa (s) de
gordura localizada na área da lanchonete. Deverão ser mantidos registros com a data e o nome
do responsável pela higienização. Os registros poderão ser cobrados pelo fiscal de termo de
permissão a qualquer momento;

37. Retirar

da exposição para comercialização qualquer alimento que for considerado pelo fiscal de
termo de permissão como impróprio para consumo;

38.

Realizar benfeitorias que julgar necessárias, somente mediante autorização do Campus
Itapecuru-Mirim/MA – IFMA, ficando incorporadas ao imóvel, sem que assista a empresa o
direito de retenção ou indenização;
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39. Manter,

durante toda execução do termo de permissão, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas, assegurando que os empregados cumpram as regras de higiene,
substituindo aquele cuja conduta, a juízo do Campus Itapecuru-Mirim/MA – IFMA, se
evidencie inconveniente ou inadequada à perfeita execução dos serviços;

40. Adotar

critérios de segurança para instalação e operacionalização dos seus equipamentos;

41. Fazer

uso preferencialmente de equipamentos elétricos com selo PROCEL A. (As Vantagens de
se usar o selo procel A podem ser verificadas no endereço eletrônico:
http://www.procelinfo.com.br/)
42. Responsabiliza-se

pelas adaptações na rede elétrica ou hidráulica do espaço físico locado, para
a perfeita instalação de todos os seus equipamentos, sendo necessário solicitar autorização por
escrito a Direção Geral do Campus Itapecuru-Mirim/MA – IFMA;

43. Manter

afixado em quadro e em local visível ao público o alvará de funcionamento;

44. Responder

por todos os danos e prejuízos que possam ser causados ao patrimônio da
Permitente;

45. Recolher

o aluguel, diretamente em agência bancária indicada pela Permitente, através da Guia
de Recolhimento – GRU. Após o recolhimento, enviar a Permitente o comprovante de
recolhimento para liquidação da despesa, para que possa ser feita a emissão do recibo da
quitação;

46. Responsabilizar-se pelo
47. Fazer uso

abastecimento de gás.

consciente de água e energia elétrica, evitando desperdício.

48. Para início de uso do espaço, dispor de no mínimo equipamentos e móveis necessários e
suficientes para o funcionamento da cantina.
ITEM 7 – ASSINATURA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Após a homologação, o permissionário será convocado para assinar o termo de permissão no
prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da data de convocada para assinatura. O termo de
permissão deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas e as normas
legais e, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Caso a vencedora se recuse a assinar o Termo do Termo de permissão, serão convocadas as
demais participantes, obedecendo sucessivamente a ordem de classificação, ou efetuada nova
Chamada Pública e, ocorrendo esta hipótese, ficará a permissionária sujeita as penalidades da lei.
Os serviços, objeto do termo de permissão a ser celebrado, serão prestados pela empresa
vencedora no decurso das 07:30 às 19:00, de segunda à sexta-feira nos dias úteis em que haja
expediente normal no Campus Itapecuru-Mirim/MA, e aos sábados após notificação pelo IFMA com
antecedência de 24h. O horário de funcionamento da lanchonete poderá sofrer alterações de acordo
com a necessidade estabelecida pelo IFMA, desde que, previamente acordada com a empresa.
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ITEM 8 – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Não obstante o Permissionário seja único e exclusivo responsável pela manipulação,
conservação e venda dos alimentos, a Permitente reserva-se o direito de, sem restringir a plenitude
desta Responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a venda dos alimentos e
as condições do estabelecimento, devendo o Diretor Geral designar através de Portaria, um servidor
para acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de permissão, o qual será denominado FISCAL
DO TERMO DE PERMISSÃO e terá livre acesso ao local de trabalho do Permissionário e não
permitirá a execução de tarefas em desacordo com as pré-estabelecidas.
A permitente reserva-se o direito de solicitar inspeção do local à Vigilância Sanitária do
município, sempre que houver reclamação devidamente fundamentada por quem de direito, sobre a
qualidade do alimento comercializado ou da higiene do local.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal de termo de permissão
deverão ser solicitadas ao Diretor Geral em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
ITEM 9 – INÍCIO DOS SERVIÇOS
O início dos serviços de lanchonete deverá ocorrer dentro de até 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento da ordem de início da execução de serviços.
ITEM 10 – PRAZO DE PERMISSÃO
A presente permissão de uso terá a duração de 3 (três) meses, contados a partir da data de sua
do início da execução dos serviços, podendo este prazo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo na
forma prevista na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, desde que haja interesse da Administração
na sua prorrogação.
O Prazo de permissão poderá ter sua contagem suspensa por interesse da administração,
quando houver necessidade de paralização das atividades no Campus Itapecuru-Mirim por motivo
da pandemia do COVID-19. Reiniciando-se sua contagem, imediatamente após a normalização das
atividades no Campus.
ITEM 11 – VALOR CONTRATUAL
O menor valor a ser cobrado mensalmente pela permissão é de R$ 425,00 (quatrocentos e
vinte e cinco reais), mesmo valor praticado no contrato anterior.
ITEM 12 – FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será mensal e no máximo até o quinto dia útil do mês subsequente, devendo ser
depositado através de Guia de Recolhimento da União.
O vencimento da primeira mensalidade ocorrerá trinta dias após o início das atividades. As
demais mensalidades vencerão a cada trinta dias.
O não pagamento do valor mensal da permissão de uso no prazo referido no item acima
ensejará a aplicação da penalidade de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal,
acrescida de juros de mora de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso no pagamento limitado
à 20%.
O não pagamento da permissão por um prazo superior a 30 (trinta) dias poderá ensejar a
revogação unilateral da permissão, ressalvado ao Permitente o direito de negociar o parcelamento
dos débitos. O valor mensal da permissão de uso será fixo (não sofrerá reajuste).
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ITEM 13 – PADRÃO DOS LANCHES
Os lanches deverão ser frescos, com boa aparência, seguros (não representando risco de
adoecimento para as pessoas que consomem os lanches comercializados), dando atenção especial
para lanches com baixo teor de gordura e açúcar, e evitando a comercialização de alimentos
ultraprocessados e açucarados. A lanchonete deverá sempre ter disponível opções de lanches
saudáveis.
Diariamente devem compor o cardápio: Sucos Naturais (pelo menos 3 sabores diferentes),
Sanduíches Naturais e Salgados Assados.
O permissionário deverá afixar em local de fácil visão o CARDÁPIO contendo nomes e
valores dos itens comercializados. Os valores não poderão ser alterados sem prévia justificativa e
aceite por parte da Administração.
Sugerimos no ANEXO II uma lista de lanches a serem comercializados.
ITEM 14 – CONDIÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO
O funcionamento da área de permissão será objeto de fiscalização por parte da Vigilância
Sanitária, órgãos fiscalizadores do município e da Permitente, através de solicitação da
Administração.
ITEM 15 – PROIBIÇÕES
É vedada a subcontratação de empresas para execução dos serviços objeto deste Projeto
Básico.
É vedada a contratação, pela Permissionária, de servidor pertencente ao quadro de pessoal
efetivo e terceirizado deste Campus.
É vedada a comercialização dos seguintes itens:
- Artigos de papelaria;
- Bebidas Alcoólicas;
- Bilhetes lotéricos;
- Cigarros;
- Caça níqueis;
- Entorpecentes;
- Medicamentos;
- Produtos de higiene e limpeza.
É proibido à Permissionária:
a) Transferir, ceder, emprestar, locar ou partilhar o imóvel objeto desta permissão.
b) Alterar a atividade comercial permitida.
c) Comercializar artigos proibidos por lei, como bebidas alcoólicas e cigarros, sob pena de
revogação unilateral da autorização de uso.
d) Praticar ou permitir a prática de jogos de azar ou assemelhados.
e) Colocar letreiros, placas, anúncios luminosos ou quaisquer outros objetos no imóvel sem
prévia e expressa autorização do Permitente.
f) Utilizar o imóvel para realização de propaganda político-partidária.
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g) Desenvolver, no imóvel, atividades estranhas à permitida.
ITEM 16 – RESCISÃO
O presente termo de permissão poderá ser rescindido pela sua inexecução parcial ou total, o
que não exime a permissionária de sofrer as penalidades previstas tanto no termo de permissão
como na legislação cabível.
A Permitente poderá ainda rescindir o termo de permissão:
a) por descumprimento das cláusulas contratuais ou prazos;
b) por cumprimento irregular das cláusulas contratuais e prazos;
c) por paralisação do funcionamento do serviço de venda de lanches, sem justa causa;
d) por atraso de mensalidade após decorridos 20 (vinte) dias do vencimento; e) por
razões de interesse do serviço público.
Constituem motivos para a revogação unilateral da presente permissão de uso:
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das condições previstas neste Termo, bem
como o não cumprimento de legislação federal, estadual ou municipal.
b) A associação da Permissionária com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação.
c) O desatendimento das determinações do Permitente ou de seu representante.
d) O cometimento reiterado de falta punida em virtude de descumprimento deste Termo.
e) O cometimento de falta punida com qualquer das penalidades previstas nas alíneas “c” e “d”
da Cláusula Décima Terceira.
f) A declaração de falência da empresa Permissionária, no caso de pessoa jurídica.
g) A dissolução da empresa Permissionária, no caso de pessoa jurídica.
h) A alteração social ou a modificação da finalidade, da estrutura ou do objeto da empresa
Permissionária que configure descumprimento das regras deste Termo, no caso de pessoa jurídica.
i) Razões de interesse, necessidade ou utilidade públicas, devidamente justificadas pela
Autoridade superior.
j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, impeditiva do
prosseguimento da permissão de uso.
2 - Os casos de revogação acima descritos serão formalmente motivados.
3 - Revogada a permissão de uso por quaisquer dos motivos previstos neste Termo, será expedido
aviso para desocupação, onde será consignado um prazo máximo de 05 (cinco) dias para a
desocupação completa e entrega do imóvel.
O presente termo de permissão poderá ainda ser rescindido por conveniência da Administração,
mediante comunicação escrita, entregue diretamente ao permissionário, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias.
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ITEM 17 – ITEM DISPOSIÇÕES GERAIS
Será de inteira e total responsabilidade do locatário, todo o material, equipamento e pessoal
necessário para perfeita execução do objeto deste termo de permissão.
A Permitente não se responsabiliza pela adaptação ou serviço de reforma do local. Qualquer
benfeitoria realizada pela permissionária, não lhe dá o direito ao final do Termo de permissão de
solicitar qualquer tipo de indenização a permitente.
As benfeitorias feitas no local, ficam automaticamente incorporadas ao patrimônio da
Permitente.
No final do termo de permissão, o permissionário fica obrigado a entregar o espaço locado,
nas mesmas condições de conservação que recebeu.
Após trinta dias de atraso do pagamento do aluguel sem qualquer justificativa FORMAL E
ACEITA pela permitente, fica automaticamente rescindido o presente Termo de permissão. Em caso
de reincidência devidamente comprovada pelo órgão competente de vigilância sanitária, sobre a má
qualidade do alimento ou do local, a permitente reserva-se o direito de reincidir unilateralmente o
presente termo de permissão, conforme sua conveniência. Este termo de permissão vincula-se ao
instrumento convocatório, a proposta do vencedor, regulando-se pelas suas Cláusulas e pelos
preceitos do Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria dos Termos de
permissões e as disposições do Direito Privado, obrigando-se as partes a executar fielmente os
dispositivos neste instrumento.
A legislação aplicável à execução deste Termo de permissão e especialmente nos casos
omissos será a Lei nº 8666/93.
Itapecuru-Mirim – MA, 11 de fevereiro de 2022.

_____________________________
Francisco Inaldo Lima Lisboa
Diretor Geral - Campus Itapecuru-Mirim
Portaria n.º 5114, de 10 de dezembro de 2021
SIAPE: 1169331
________________________________
___________

Nutricionista
SIAPE: 1010309

Joanne Lwouyse Silva
Rodrigues

ANEXO – III
(TIMBRE OU IDENTIFICAÇÃO)
REF. Chamada Pública n º 01/2022
PROC. 23249.017186.2020-81

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

(nome do participante) , CNPJ(F) n.º..........................., através de seu representante legal,
declara, sob as penas da lei, nos termos do § 2.º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, que até a presente
data, não existem fatos que venham a impossibilitar a sua habilitação na presente chamada, assim
como, não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara ainda estar ciente da
obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

_________________________________________
Local e Data

__________________________________________________________

(assinatura do representante legal do participante)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus Itapecuru-Mirim
Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim-MA, CEP
65485-000
CNPJ:10.735.145/0029-95
Telefone: (98) 98415-9189

ANEXO – IV
(TIMBRE OU IDENTIFICAÇÃO)
REF. Chamada Pública n º 01/2022
PROC. 23249.017186.2020-81
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 16 ANOS
.............................................……………………………………………, inscrita
...........…………………….....,

por

intermédio

de

seu

no

representante

CNPJ
legal

nº
o (a)

Sr.(a)…………………………………………………………………………………………………………
…...,

portadora da Carteira de Identidade nº............………................,e do CPF nº……………………..,
declara, para os disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores 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 ( )*

______________________________________
Local e Data

_______________________________
(assinatura do representante legal do participante)

(* ) Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus Itapecuru-Mirim
Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim-MA, CEP
65485-000
CNPJ:10.735.145/0029-95
Telefone: (98) 98415-9189

ANEXO – V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
REF. Chamada Pública n º01/2022
PROC. 23249.017186.2020-81
...............................................…………………………………………………………………….....(Ide
ntificação completa do representante da PARTICIPANTE),
como representante devidamente
constituído da
empresa…………………………………………………………………………….(Identificação
completa da PARTICIPANTE) doravante denominado PARTICIPANTE, para fins do disposto na
letra “c” do item 4.1.1.1 do Edital da Chamada Pública nº 01/2022, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da Chamada nº 01/2022 foi elaborada de maneira
independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Chamada
Pública nº 01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Chamada nº 01/2022 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Chamada nº
nº 01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Chamada Pública nº 01/2022 quanto a participar ou não da
referida chamada;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Chamada nº 01/2022 não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da Chamada nº 01/2022 antes da adjudicação do objeto da referida chamada;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Chamada nº nº 01/2022 não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do Campus Itapecuru-Mirim antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

, em

de

de 2022.

(representante legal do PARTICIPANTE, no âmbito da chamada, com identificação completa)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus
Itapecuru-Mirim
Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim-MA,
CEP 65485-000
CNPJ:10.735.145/0029-95
Telefone: (98) 98415-9189

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP

REF. Chamada Pública n º01/2022
PROC. 23249.017186.2020-81

(Nome da empresa e nº do CNP)
Declara, sob as penas da Lei, que cumpre
os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Local e data

(Assinatura do responsável)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus
Itapecuru-Mirim
Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim-MA,
CEP 65485-000
CNPJ:10.735.145/0029-95
Telefone: (98) 98415-9189

ANEXO VII
REF. Chamada Pública n º 01/2022
PROC. 23249.017186.2020-81
DECLARAÇÃO PLENO CONHECIMENTO DAS NORMAS E PROCEDIMENTO DO
EDITAL
Declaramos, em atendimento ao previsto no Item 4.1.3 “b” da CHAMADA PÚBLICA Nº.
01/2022-IFMA
CAMPUS ITAPECURU-MIRIM que, por intermédio do(a) Sr.(a)
, portador(a) do CPF(MF) n.º
, devidamente
credenciado(a) por nossa empresa
, tomou conhecimento de todas as informações
complementares que julgamos relevantes para a execução dos serviços objeto desta chamada e
que somos detentores de todas as informações necessárias à elaboração dessa Proposta
Comercial de Preços.

Declaro que me foi dado acesso às instalações do prédio qualificado acima, bem como foram
esclarecidas todas as questões por mim suscitadas,e também que tenho pleno conhecimento de
todas as dificuldades relacionadas à execução dos serviços do objeto da Chamada Pública de
que trata o EDITAL -01/2022
Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à
época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do termo de permissão que viermos a
celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora do certame.
,

de

(Local e Data)

de 2022

(Assinatura do Representante Legal)
RG
_
(Servidor responsa´vel pela emissãoda declaração)
Matrícula Siape

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus Itapecuru-Mirim
Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim-MA,
CEP: 65485-000
CNPJ:10.735.145/0029-95
Telefone: (98) 98415-9189

ANEX

O VIII

REF. Chamada Pública n º 01/2022
PROC. 23249.017186.2020-81

LAYOUT DA CANTINA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus Itapecuru-Mirim
Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim-MA,
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CNPJ:10.735.145/0029-95
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ANEXO X
REF. Chamada Pública n º 01/2022
PROC. 23249.017186.2020-81
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

(nome empresarial do participante) inscrita no CNPJ nº
sede na

com

_____________________________
(endereço completo) por intermédio de seu

representante legal, o(a) Sr.(a)

___________________________________infra-

assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº____________________________________ e
do CPF/MF n.º

________, para os fins de habilitação na

Chamada Pública 02/2022 do IFMA – Campus Itapecuru-Mirim, declara expressamente que
atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as
normas de proteção domeio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

/MA,

de

Assinatura do representante Legal
RG

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus Itapecuru-Mirim
Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim-MA,
CEP 65485-000
CNPJ:10.735.145/0029-95
Telefone: (98) 98415-9189

de 2022.

ANEXO XI
TERMO DE PERMISSÃO DE USO A TÍTULO PRECÁRIO DE IMÓVEL PÚBLICO Nº 01/2022
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO/CAMPUS
ITAPECURU-MIRIM, autarquia federal integrante da Administração Indireta da União, vinculada ao Ministério
da Educação, com sede na Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim-MA,
CEP 65485-000, inscrito no CNPJ sob o nº 10.735.145/0029-95, doravante denominado simplesmente
PERMITENTE, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, Senhor Professor Francisco Inaldo Lima
Lisboa, RG n°000059682896-9,

Órgão Expedidor SSP/MA

e CPF n° 249.898.863-72 , residente e

domiciliado nesta cidade, e de outro lado o PERMISSIONÁRIO, em decorrência do que consta na justificativa
do projeto básico (Anexo I) oriunda do processo n° 23249.017186.2020-81, resolvem firmar o presente
Termo de Permissão de Uso Onerosa a Título Precário, em consonância coma Resolução nº 32 de 2 de
outubro de 2006, do Conselho Superior do IFMA, e as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1 – Permissão de Uso à Título Precário e oneroso do espaço físico da lanchonete do Instituto Federal do
Maranhão - Campus Itapecuru-Mirim, com área de 32 m2, para exploração das atividades de fornecimento
de alimentos em geral (lanches) à comunidade acadêmica do Campus.
CLÁUSULA SEGUNDA - DESTINAÇÃO DO IMÓVEL
1 - A presente permissão destina-se ao uso exclusivo do espaço físico da lanchonete do Campus ItapecuruMirim para exploração de atividades de alimentação (lanches), previstas no Projeto Básico (Anexo I),
vedada sua utilização, a qualquer título a outras atividades, bem como a sua cessão ou transferência para
pessoa física ou jurídica estranha a este Termo.
CLÁUSULA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
1 - A Permissão de Uso é um ato discricionário da Administração, de forma precária, onde o poder público
atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio a particulares, para que o explore segundo a sua
destinação específica, a qual encontra amparo legal na Resolução nº 32 de 02 de outubro de 2006, do
Conselho Diretor do IFMA e Lei nº 8.666/1993.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus
Itapecuru-Mirim
Rua Professor João Batista Pereira dos Santos, S/N, Centro, Itapecuru Mirim-MA,
CEP 65485-000
CNPJ:10.735.145/0029-95
Telefone: (98) 98415-9189

CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO DAS ATIVIDADES
1 - A Permissionária, a contar do recebimento da ordem de início da execução dos serviços, terá o prazo de
05 (cinco) dias úteis para providenciaros equipamentos e materiais a serem utilizados e iniciar as atividades.
2 - O horário de funcionamento da lanchonete:
a) Segunda-feira à sexta-feira: de 7:30 às 19:00, nos dias úteis em que haja expediente normal no
Campus Itapecuru-Mirim.
b) Sábados, Domingos e feriados: havendo atividades, a Administração do Campus Itapecuru-Mirim
comunicará à Permissionária para a mesma verificar a possibilidade de funcionamento.
CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA
1 - A presente permissão é concedida, a título precário, pelo prazo de 03 (três) meses, a contar da
assinatura do início da execução dos serviços, podendo este prazo ser prorrogado por igual período a
critério da Administração e mediante prévia consulta à permissionária.
2 - A prorrogação do prazo da permissão de uso deverá ser provocada pelo Permitente com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias úteis da data do seu vencimento.
3 - Havendo interesse da Permissionária em desocupar o imóvel antes do término do prazo do presente
Termo, fica a mesma obrigada a comunicar, por escrito, sua intenção, tendo um prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados daquela comunicação, para efetiva desocupação e entrega do imóvel.
4 - Ao final do prazo de três meses, caso não haja renovação, será considerado rescindida, de pleno direito,
esta permissão de uso, mediante simples notificação administrativa, devendo a permissionária proceder à
desocupação do imóvel, sem qualquer direito à indenização ou compensação.
5 - Caso não haja a desocupação do imóvel ao final da Permissão ou por qualquer motivo de rescisão, o
Permissionário estará sujeito à multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da Permissão,
mais juros de mora e correção monetária até a efetiva desocupação, assim como responderá pelas custas
do processo judicial (se houver) e eventuais perdas e danos.
6 O Prazo de permissão poderá ter sua contagem suspensa por interesse da administração, quando houver
necessidade de paralização das atividades no Campus Itapecuru-Mirim por motivo da pandemia do COVID19. Reiniciando-se sua contagem, imediatamente após a normalização das atividades no Campus.
CLÁUSULA SEXTA – VALOR DA PERMISSÃO
1 - Pelo uso do imóvel objeto desta permissão, o permissionário pagará o valor mensal de R$R$

425,00

(quatrocentos e vinte e cinco reais) , a ser pago até o 5º (quinto) dia útil, após a data do vencimento. O

pagamento será efetuado através de GRU (Guia de Recolhimento da União) que será emitida pela Direção
de Administração e Planejamento do Permitente.
1.1 O vencimento da primeira mensalidade ocorrerá trinta dias após a assinatura do termo de permissão. As
demais mensalidades vencerão a cada trinta dias.
2 - O não pagamento do valor mensal da permissão de uso no prazo referido no item acima ensejará a
aplicação da penalidade de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal, acrescida de juros
de mora de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso no pagamento limitado à 20%.

3 - O não pagamento da permissão por um prazo superior a 30 (trinta) dias ensejará a revogação unilateral

da permissão, ressalvado ao Permitente o direito de negociar o parcelamento dos débitos.
4 - O valor mensal da permissão de uso será fixo (não sofrerá reajuste).
CLÁUSULA SÉTIMA – CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL
1 - Obriga-se a Permissionária a bem conservar o imóvel cujo uso lhe é permitido, mantendo-o
permanentemente limpo e em bom estado às suas exclusivas expensas, incumbindo-lhe, ainda, nas
mesmas condições, a sua guarda até a efetiva devolução.
2 - Quaisquer obras de instalações, reformas ou melhorias executadas pela Permissionária correrão às suas
expensas, e só poderão ser efetuadas mediante prévia e expressa autorização do Permitente.
3 - Havendo motivos de risco para segurança dos usuários do imóvel, o Permitente poderá exigir a imediata
paralisação das atividades, bem como a completa desocupação das áreas atingidas, suspendendo-se a
Permissão de Uso pelo tempo necessário ao restabelecimento das condições de segurança.
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE
O Permitente autoriza, em caráter precário, a presente permissão, e obriga-se a:
1. Entregar a área concedida limpa e livre para início das atividades;
2. Facilitar o acesso dos empregados da Permissionária ao local de trabalho dos mesmos somente para
atividades específicas ao funcionamento da lanchonete;
3. Notificar, por escrito, a Permissionária, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do Termo
de permissão, solicitando providencias e estabelecendo prazos para regularização das mesmas;
4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de permissão, através de um servidor que será designado
pela Direção do Campus Itapecuru-Mirim, especialmente designado que anotará em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com o mesmo;
5. Fiscalizar a execução dos serviços e o fornecimento da alimentação objeto deste Projeto, podendo
sustar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências
especificadas;
6. Manter arquivado, junto ao Termo de permissão, toda a correspondência trocada entre as partes;
7. Manter firme e valiosa a Permissão, desde que mantida as condições contratuais;
8. Sempre que houver a necessidade de restringir o acesso de pessoas ao IFMA Campus Itapecuru-Mirim,
a Permitente comunicará por escrito ao Permissionário, o dia e horário desta restrição;
9. Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não mereça
confiança na execução dos serviços ou que produza complicações para a fiscalização, ou, ainda, que adote
postura inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;
10. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o termo de
permissão; Dar quitação quando da comprovação do pagamento mensal do aluguel;
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO
O Permissionário reconhece o caráter precário da presente permissão e obriga-se a:
1.

Ter, dentro do prazo determinado, estrutura necessária para a instalação da lanchonete,

(equipamentos, recursos humanos e capital de giro razoável com o porte do evento);
2.

Afixar, em local visível, ou seja, na entrada da Lanchonete e junto ao balcão de atendimento, a tabela

de preços, a qual deverá ser impressa, tipo cartaz;

3.

Funcionar de acordo com as normas contidas nas resoluções 216/2004, 275/2002 e 326/1997 da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Disponíveis no site: www.anvisa.gov.br
4.

Manter um tipo de lanche (suco NATURAL 200ml + bolo ou salgado ASSADO) por um preço acessível.

Sugerimos R$ 3,00 (três reais) no combo. Esta podendo vir a ter lanches com preços mais altos desde que
exista uma relação entre preço x tipo de alimentos.
5.

Na falta do COMBO, será ofertado um lanche de igual, ou melhor, padrão, pelo mesmo valor citado

acima.
6.

O lixo produzido na lanchonete deverá ser acondicionado em lixeiras com tampa, pedal e rodas

(facilitam a locomoção). As lixeiras devem ser envoltas com sacos plásticos de tamanho superior ao da
mesma;
7.

Quando o lixo for retirado das lixeiras, este deverá ter acondicionamento em sacos plásticos próprios e

perfeitamente vedados, e retirá-los imediatamente da área da lanchonete;
8.

Manter o padrão de qualidade das refeições e de atendimento pessoal, desde o primeiro até o último

dia de vigência do termo de permissão;
9.

Credenciar, por escrito junto ao Campus Itapecuru-Mirim – IFMA, um preposto idôneo, com

experiência noramo e com poderes para representar a empresa em tudo que se relacione à execução dos
serviços, inclusive sua supervisão;
10. Preparar e servir os alimentos no mesmo dia, não sendo permitido, sob hipótese alguma, o
reaproveitamento de qualquer componente dos lanches, preparada e não servida, para confecção dos
produtos a serem comercializados na lanchonete, tampouco em preparações futuras;
11. Fornecer aos consumidores apenas condimentos industrializados, sendo proibida a utilização de
condimentos caseiros, como maionese, molho, pimenta, catchup e afins. Devem ser disponibilizados aos
consumidores na forma de sachês, não sendo permitido uso em dispensadores por ficarem abertos, à
temperatura ambiente e representarem risco aos consumidores;
12. O custo pelo fornecimento de alimentação deverá ser cobrado diretamente aos clientes, isentando - se
o IFMA/ Campus Itapecuru-Mirim de ônus de qualquer espécie decorrente de tal atividade, sendo vedada a
comercialização de bebidas alcoólicas, cigarros e afins.
13. Os lanches deverão ser entregue ao usuário, devidamente acondicionados em sacos de papel
apropriado ou envolvido em embalagens apropriadas;
14. Prover-se de suficiente retaguarda de troco para atender prontamente aos consumidores;
15. Seguir as determinações contidas no anexo “Protocolo de Covid-19”;
16. Utilizar toalhas de papel para a secagem de mãos, não sendo permitida, em hipótese alguma, a
utilização de tecido para esse fim;
17. Responsabilizar-se pelo cumprimento fiel ao que estabelece as cláusulas e condições do Termo de
permissão, de forma que os serviços a serem executados mantenham alto nível de qualidade;
18. Dispor de atendentes uniformizados com proteção nos cabelos (touca ou boné), camisa de algodão
com mangas curtas, calça de tecido tipo brim, sapatos fechados, sem salto e avental para proteção. O
uniforme poderá apresentar o nome da empresa;

19. Os funcionários deverão utilizar uniforme devidamente limpo e bem passado em total condição de
higiene, tanto pessoal, tanto do vestuário e do calçado, mantendo diariamente o rosto barbeado, unhas e
cabelos curtos e limpos, proteção nos cabelos, não utilizando anéis, pulseiras, relógios, bijuterias ou outros
adereços;
20. Zelar sempre pela boa qualidade dos produtos adquiridos e comercializados, utilizando matériasprimas adequadas, observando o padrão de qualidade, quanto os critérios organolépticos e higiênicosanitários;
21. Dispor de um funcionário exclusivo para o caixa da lanchonete. Este funcionário não poderá manipular
alimentos, nem na entrega dos lanches e nem no preparo dos mesmos;
22. Dispor de funcionários suficientes para atendimento nos horários de maior demanda na Lanchonete,
devendo sempre oferecer atendimento cordial, rápido e eficiente;
23. Dispor de funcionários suficientes para manter o local, as instalações e os equipamentos
permanentemente limpos;
24. Manter permanentemente o piso, as mesas, o teto, os equipamentos e toda a estrutura no mais
rigoroso padrão de higiene e organização;
25. Manter, durante a execução do termo de permissão, todas as condições adequadas de higiene,
qualidade e validade dos alimentos, apresentando sempre que solicitado pelo Campus Itapecuru-Mirim/MA
– IFMA, documentos que comprovem a procedência dos alimentos;
26. Utilizar na execução dos serviços, empregados devidamente registrados, mantendo as carteiras de
saúde dos seus empregados devidamente atualizada e, igualmente, se responsabilizando por todos os
impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas
27. A inadimplência da Permissionária, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não
transfere a Permitente ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento;
28. Providenciar que todos os funcionários tenham comprovadamente participado de treinamento
específico na sua área de atuação;
29. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de acompanhar a
execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas da direção do Campus Itapecuru-Mirim – IFMA;
30. Cumprir todas as normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do trabalho,
responsabilizando-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas seus empregados quando em
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem, e pela observância das
demais exigências legais para o exercício da atividade;
31. Facilitar a fiscalização de órgãos de vigilância sanitária, no cumprimento de normas, cientificando
Campus Itapecuru-Mirim/MA – IFMA do resultado das inspeções;
32. Atender de maneira igualitária os alunos, os servidores, os visitantes do IFMA, oferecendo aos
mesmos, serviços eficientes e tratamento cortês;
33. Providenciar, junto aos órgãos competentes, a obtenção de licenças, autorização de funcionamento
ealvará, para o exercício de suas atividades comerciais;

34. Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, tais como: detergente com alto poder
bactericida, para obter a ampla higienização do ambiente, equipamentos e utensílios de cozinha, bem
comodas mãos dos funcionários que manipulam alimentos;
35. Deve prover medidas para prevenir o acesso, o abrigo, fixação e proliferação de pragas ao longo de
todas as instalações onde alimentos são manipulados e armazenados. Essas medidas devem ser tomadas
em conjunto com uma empresa especializada controladora de pragas devidamente autorizada pelo órgão
de vigilância local. Os serviços devem ser realizados pelo menos a cada 3 (três) meses por empresa
contratada pela Permissionária. Esses serviços deverão ser feitos exclusivamente aos SÁBADOS. Deverão
ser guardados registros do trabalho realizado pela empresa. Os registros poderão ser cobrados pelo fiscal
de termo de permissão a qualquer momento;
36. A empresa controladora de pragas deverá ser acionada em tempo inferior a 3 (três) meses nos casos
em que as instalações se apresentarem infestadas com insetos ou pragas;
37. Realizar bimestralmente ou sempre que necessário uma higienização geral na (s) caixa (s) de gordura
localizada na área da lanchonete. Deverão ser mantidos registros com a data e o nome do responsável pela
higienização. Os registros poderão ser cobrados pelo fiscal de termo de permissão a qualquer momento;
38. Retirar da exposição para comercialização qualquer alimento que for considerado pelo fiscal de termo
de permissão como impróprio para consumo;
39. Realizar benfeitorias que julgar necessárias, somente mediante autorização do Campus ItapecuruMirim/MA –IFMA, ficando incorporadas ao imóvel, sem que assista a empresa o direito de retenção ou
indenização;
40. Manter, durante toda execução do termo de permissão, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas, assegurando que os empregados cumpram as regras de higiene, substituindo aquele
cuja conduta, a juízo do Campus Itapecuru-Mirim/MA – IFMA, se evidencie inconveniente ou inadequada à
perfeitaexecução dos serviços;
41. Adotar critérios de segurança para instalação e operacionalização dos seus equipamentos;
42. Fazer uso somente de equipamentos elétricos com selo PROCEL A. (As Vantagens de se usar o
seloprocel A podem ser verificadas no endereço eletrônico: http://www.procelinfo.com.br/
43. Responsabiliza-se pelas adaptações na rede elétrica ou hidráulica do espaço físico locado, para a
perfeita instalação de todos os seus equipamentos, sendo necessário solicitar autorização por escrito a
Direção Geral do Campus Itapecuru-Mirim/MA – IFMA;
44. Manter afixado em quadro e em local visível ao público o alvará de funcionamento;
45. Responder por todos os danos e prejuízos que possam ser causados ao patrimônio da Permitente;
46. Recolher o aluguel, diretamente em agência bancária indicada pela Permitente, através da Guia de
Recolhimento – GRU. Após o recolhimento, enviar a Permitente o comprovante de recolhimento para
liquidação da despesa, para que possa ser feita a emissão do recibo da quitação;
47. Responsabilizar-se pelo abastecimento de gás.
48. Não guardar ou utilizar botijão de gás no interior da área de permissão. Tendo que fazer uso da área
apropriada para tal propósito, indicada pela permitente.
49. Fazer uso consciente de água e energia elétrica, evitando desperdício.
50. Dispor para início de termo de permissão no mínimo dos seguintes equipamentos e móveis:
a) 01 (um) refrigerador horizontal tipo freezer;

b) 01 (um) refrigerador vertical tipo geladeira;
c) 01 (uma) chapa para sanduíche;
d) 01 (uma) estufa para acondicionar salgados;
e) 01 (uma) estufa para acondicionar doces;
f) 01 (um) fogão;
g) 08 (oito) jogos de mesas completos (devidamente cobertos), para uso dos clientes da lanchonete.
CLÁUSULA DÉCIMA – PROIBIÇÕES
1 É vedada a subcontratação de empresas para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
2 É vedada a contratação, pela Permissionária, de servidor pertencente ao quadro de pessoal efetivo e
terceirizado deste Campus.
3 É vedada a comercialização dos seguintes itens:
a) Artigos de papelaria;
b) Bebidas Alcoólicas;
c) Bilhetes lotéricos;
d) Cigarros;
e) Caça níqueis;
f)

Entorpecentes;

g) Medicamentos;
h) Produtos de higiene e limpeza.
4 - É proibido à Permissionária:
a) Transferir, ceder, emprestar, locar ou partilhar o imóvel objeto desta permissão.
b) Alterar a atividade comercial permitida.
c) Comercializar artigos proibidos por lei, como bebidas alcoólicas e cigarros, sob pena de revogação
unilateral da autorização de uso.
d) Praticar ou permitir a prática de jogos de azar ou assemelhados.
e) Colocar letreiros, placas, anúncios luminosos ou quaisquer outros objetos no imóvel sem prévia e
expressa autorização do Permitente.
f) Utilizar o imóvel para realização de propaganda político-partidária.
g) Desenvolver, no imóvel, atividades estranhas à permitida.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO
1 - Esta permissão será acompanhada e fiscalizada por representante do Permitente, em relação às
ocorrências advindas das atividades exploradas, e em especial questões trabalhistas e ambientais,
adotando os procedimentos necessários à regularização das eventuais falhas percebidas. As decisões e
providências que ultrapassarem a sua competência serão solicitadas à Autoridade Superior, em tempo hábil
para a adoção das medidas cabíveis.
2 - Obriga-se a Permissionária a assegurar o acesso ao imóvel objeto da permissão, ao servidor designado
para tal acompanhamento e fiscalização.

3 - O exercício da fiscalização pelo Permitente não excluirá nem reduzirá as responsabilidades de
competência da permissionária.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO
1 - Constituem motivos para a revogação unilateral da presente permissão de uso:
a) O não cumprimento ou cumprimento irregular das condições previstas neste Termo, bem como o não
cumprimento de legislação federal, estadual ou municipal.
b) A associação da Permissionária com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação.
c) O desatendimento das determinações do Permitente ou de seu representante.
d) O cometimento reiterado de falta punida em virtude de descumprimento deste Termo.
e) O cometimento de falta punida com qualquer das penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” da Cláusula
Décima Terceira.
f) A declaração de falência da empresa Permissionária, no caso de pessoa jurídica.
g) A dissolução da empresa Permissionária, no caso de pessoa jurídica.
h) A alteração social ou a modificação da finalidade, da estrutura ou do objeto da empresa
Permissionária que configure descumprimento das regras deste Termo, no caso de pessoa jurídica.
i) Razões de interesse, necessidade ou utilidade públicas, devidamente justificadas pela Autoridade
superior.
j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, impeditiva do prosseguimento
da permissão de uso.
k) O não pagamento do valor mensal da permissão de uso por prazo superior a 20 (vinte) dias.
2 - Os casos de revogação acima descritos serão formalmente motivados.
3 - Revogada a permissão de uso por quaisquer dos motivos previstos neste Termo, será expedido aviso
para desocupação, onde será consignado um prazo máximo de 05 (cinco) dias para a desocupação
completa e entrega do imóvel.
4 - A presente permissão de uso também poderá ser revogada pelo Permi tente a qualquer tempo,
atendendo critérios de conveniência e oportunidade administrativas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANSÕES ADMINISTRATIVAS
1 - O descumprimento de quaisquer das condições previstas nesta permissão confere ao Permitente o
direito de aplicar à Permissionária, mediante a instauração de procedimento que lhe assegure o exercício do
direito à ampla defesa e ao contraditório, as seguintes penalidades:
a) Advertência.
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal da permissão.
c) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a PERMISSIONÁRIA ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”.
2 - As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, quando tal for viável, ou
sucessivamente, a critério do Permitente, facultada a prévia defesa do interessado em um prazo de 05
(cinco) dias úteis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO
1 - Acompanharão este Termo de Permissão de Uso, como se nele estivessem transcritos, o Processo n.º
23249.017186.2020-81, que originou a presente permissão e a proposta da Permissionária.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
1 - O Foro para dirimir quaisquer questões fundadas neste Termo de Permissão de Uso será a Justiça
Federal, Subseção Judiciária da Cidade de São Luís – MA, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram
lidas, aceitas e assinadas pelas partes Permitente e Permissionária, na presença das testemunhas abaixo.
Itapecuru-Mirim(MA),

Francisco Inaldo Lima Lisboa
Diretor Geral "Pro Tempore"
IFMA - Campus Itapecuru-Mirim

de

de 2022

Representante da Permissioária

Testemunha:__

Testemunha:__

_

CPF:__

CPF:___

_

___

