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ANEXO II 

  MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DO TERMO DE 
PERMISSÃO DE USO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS EM 

VIAS E ÁREAS PÚBLICAS – COMIDA DE RUA 

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUBPREFEITO ......... 
 
 

A empresa ____________[nome completo]________________________, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________________
domiciliada no _______________________________________________, 
CEP:___________, Município______________, Telefones ____________________, 
e-mail:___________________, nos termos do disposto na Lei nº 15.947, de 26 de 
dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 55.085, de 06 de maio de 2014,   
por meio de seu representante legal ____________[nome completo]_____________,
portador da cédula de identidade RG nº_________________, inscrito no CPF/MF sob 
o nº________________________, vem requerer a V.Sa. a outorga de Termo de 
Permissão de Uso para comercialização de alimentos em vias e áreas públicas -
comida de rua, nos seguintes termos:  
 
1. CATEGORIA DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO:   
(   )- categoria A: alimentos comercializados em veículos automotores, assim 
considerados os equipamentos montados sobre veículos a motor ou rebocados por 
estes, desde que recolhidos ao final do expediente, com o comprimento máximo de 
6,30m (seis metros e trinta centímetros), considerada a soma do comprimento do 
veículo e do reboque, e com a largura máxima de 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros);  
(    ) - categoria B: alimentos comercializados em carrinhos ou tabuleiros, assim 
considerados os equipamentos tracionados, impulsionados ou carregados pela força 
humana, com área máxima de 1m² (um metro quadrado);  
(      ) - categoria C: alimentos comercializados em barracas desmontáveis, com área 
máxima de 4m² (quatro metros quadrados).  
 
 
2. ALIMENTOS A SEREM COMERCIALIZADOS:  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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3. INDICAÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
COMIDA DE RUA: 
(No máximo) 

Nº Logradouro (Rua ou praça) Em frente ao Nº Bairro 

1    

2    

3    

*Todos devem estar na Subprefeitura de Pinheiros 

Declaração: 

1. Envio em anexo a documentação exigida; 
2. Estar ciente das condições estabelecidas no Edital de Credenciamento numero 

002/2015 SPPI/ Gabinete e das determinações contidas no Decreto numero 
55.085/2014; 

3. E, que são verdadeiras todas as informações contidas no formulário de inscrição e 
nos documentos apresentados. 

4.  

São Paulo, _____ de ___________________ de 2015. 
 

 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Interessado: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


