
 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA - MG 

 

Edital n0 001/2014 
 

SELEÇÃO DE BARRACAS 
CARNAVAL 2014 

 

A Secretaria Municipal do Trabalho e Renda convida os interessados a participarem da seleção para a 
exploração de comercialização de alimentos e bebidas, durante o Carnaval 2014, através de barracas 
e pontos fixos. 

 

O objetivo da seleção, além de garantir o princípio da impessoalidade, é fomentar o comércio local, 
gerando renda para a comunidade. 
 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - Cuida o presente edital de regulamentar a inscrição e o sorteio de barracas de alimentação e 

pontos fixos para o Carnaval de Nova Lima 2014, conforme art. 50 do Decreto Municipal n0 5.569, de 

20 de dezembro de 2013. 

1.2 - O Processo Seletivo, ora instituído, será conduzido por uma Equipe de Seleção, nomeada 

conforme Portaria n0 001/2014, da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, com poderes especiais 

para: 

1.2.1 - Promover a Divulgação deste Edital; 

1.2.2 - Receber a documentação exigida; 

1.2.3 - Realizar todos os atos necessários à seleção das barracas e pontos fixos; 

1.2.4 - Acolher, analisar e julgar, à luz dos termos e condições do presente Edital, os recursos que 

possam vir a ser interpostos;  

1.2.5 - Dirimir quaisquer dúvidas levantadas, a respeito dos termos e condições do presente Edital e 

tomar as providências cabíveis e necessárias à homologação do presente processo de seleção, ora 

instituído. 

 

2 - DAS BARRACAS E PONTOS FIXOS 

2.1 - Das Barracas 

2.1.1. - Serão colocadas 50 (cinquenta) barracas no município de Nova Lima, sendo dividas por 

setores, conforme Anexo I. 

 2.2 - Dos Pontos Fixos 

2.2.1. - Entende-se por pontos fixos todos os locais de propriedade particular, mas que, durante o 

carnaval, serão utilizados para venda de bebidas e de alimentação à população, como por exemplo, 

garagens e portões de acesso. 

2.2.2 - Para pontos fixos não há limite de quantidade. 

2.2.3 - Como bebidas, os pontos fixos deverão comercializar cerveja, refrigerante, água e correlatos. 

Para alimentação, colocarão a venda produtos licenciados pela Vigilância Sanitária - VISA. 



 

2.3 - Dos valores 

O valor relativo à locação do espaço público, será de R$ 200,00 (duzentos reais), relativo à todo o 

período do carnaval, por barraca ou ponto fixo. 

 

3 - DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Os interessados deverão apresentar requerimento de inscrição, conforme Anexo II, 

acompanhamento dos documentos solicitados neste edital, entre os dias 19 e 20 de fevereiro 2014, à 

Praça Bernardino de Lima, 80, Centro, no horário de 09:00 às 16:00h, na Secretaria Municipal de 

Fazenda, para estarem aptos para o sorteio das barracas. 

3.1.1 - Os interessados poderão retirar o edital completo na Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, 

à rua Melo Viana, 174, Centro; 

3.2 - Poderão participar do presente processo seletivo os interessados que já possuem cadastro 

mobiliário no município, que satisfaçam as condições fixadas neste edital e anexos, e que se 

inscrevam apresentando os seguintes documentos: 

a) documento legal de identidade com foto; 
b) CPF; 
c) comprovante de endereço atualizado , sendo que, será liberado somente uma barraca por endereço 

fornecido pelo interessado, mesmo critério usado para ponto fixo 

d) atestado de Bons Antecedentes, atualizado.  

d.1) - serão aceitos os atestados emitidos até 07 (sete) dias contados da data de publicação do edital; 

e) ficha de inscrição devidamente preenchida conforme Anexo II; 
f) não haverá localidade definida na inscrição, ficando os locais a serem sorteados no dia 21/02, de 

acordo com estabelecidos na forma de sorteio. 

g) Comprovação de que é licenciado e que consta no Cadastro Mobiliário Municipal, através de 

Certidão, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, caso sejam inscritos, só poderá participar 

quem está inscrito no cadastro mobiliário municipal. Vide §10 do art. 50 do Decreto n0 5.569/2013 

3.2 - A participação no certame implica na aceitação e respeito às normas estabelecidas no presente 

edital e na legislação municipal. 

3.3 - Somente serão aceitas inscrições de pessoas com idade igual ou maior que 18 (dezoito) anos 

completos até o ato da inscrição, ou emancipados. 

3.4 - Não será cobrada taxa de inscrição. 

3.5 - Após o pedido de certidão os inscritos receberão um protocolo que será utilizado no sorteio. 

3.5.1 - Não poderão participar do sorteio, aqueles que não apresentarem o protocolo e/ou certidão do 

Cadastro Mobiliário.  

 

4 - DO SORTEIO DAS BARRACAS 

4.1 - O sorteio será realizado dia 21/02/14, às 09:00h, na sala de reunião do térreo da Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento Social, à av. José Bernardo de Barros, 80, bairro Centro. O sorteio será 

somente de barracas, não incluindo ponto fixo e ambulantes. 



 

4.2 - Só poderão participar do sorteio os inscritos que estiverem munidos do protocolo recebido 

quando do pedido de certidão. 

4.3 - Serão selecionados inicialmente os inscritos licenciados e constantes do Cadastro Mobiliário 

Municipal, realizando-se o sorteio entre eles;  

4.4 - Após a seleção, de que trata o item 4.3, será realizado sorteio entre os demais inscritos. 

4.5 - Será lavrada ata, contendo a ordem de classificação final. 

 

5 - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. - O(s) barraqueiros terá(ão) as seguintes obrigações: 

a) Responsabilizar-se pela manutenção física das barracas, bem como a aquisição e pagamento de 

todos os itens a serem comercializados; 

b) Zelar pela conservação, manutenção e higiene dos locais destinados ao funcionamento das 

barracas e área de alimentação, nas dimensões e adjacências de cada barraca, acondicionando de 

forma adequada, o resíduo sólido proveniente da limpeza e armazená-lo nos coletores públicos para 

lixo; 

c) Providenciar junto à Vigilância Sanitária Municipal o Alvará de Funcionamento e sujeitar-se à 

fiscalização Sanitária e de Posturas; 

d) Comercializar bebida ou alimento em recipiente descartável, sendo vedado o uso de vidro ou 

qualquer instrumento perfuro-cortante, bem como respeitar as normas judiciais da Comarca de Nova 

Lima, no sentido de coibir a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 (anos) de idade, sendo de 

responsabilidade do barraqueiro qualquer evento que contrarie essas normas; 

e) Responsabilizar-se pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias de todas as pessoas que 

estiverem trabalhando durante o evento; 

f) Respeitar as condições para a utilização do espaço definido, sem possibilidade de ampliá-lo; 

g) Efetuar o pagamento a Secretaria de Fazenda pela exploração da barraca à vista, através de DAM - 

Documento de Arrecadação Municipal; 

h) Limitar-se a comercializar apenas os produtos que forem cadastrados e que tenham exclusividade 

durante o evento e que serão definidos pela Prefeitura Municipal de Nova Lima; 

i) Disponibilizar no interior de sua barraca 01 (um) Extintor de Incêndio Pó Químico 4Kg e seguir as 

normas do Corpo de Bombeiros; 

j) A vigilância e segurança dos bens instalados nas barracas durante o período do evento; 

l) Não utilizar alto-falantes e/ou congêneres, cartazes ou publicidade, sem prévia anuência da 

Prefeitura Municipal de Nova Lima; 

m) Possuir troco para facilitar as vendas. 

 

5.2. - São obrigações da Prefeitura Municipal de Nova Lima: 

a) Promover instalação elétrica de cada barraca; 

b) Promover instalação de água e esgoto de cada barraca; 



c) Regulamentar a forma de prestação de serviços e fiscalizar através da Secretaria Municipal de 

Fazenda 

d) Aplicar as penalidades regulamentares; 

e) Fiscalizar e zelar pelo fiel comprimento das condições estabelecidas neste edital/regulamento; 

f) Fiscalizar os ambulantes não credenciados para que não invadam a área do evento; 

g) Fiscalizar o comércio em torno do evento através da Vigilância Sanitária e dos fiscais da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

6 -  Do Termo de Credenciamento 

6.1- Os interessados que forem selecionados deverão assinar o Termo de Credenciamento em até 01 

dia útil, contados da homologação do certame. 

6.2 - O interessado que não assinar o Termo de Credenciamento no prazo acima estabelecido, fica 

automaticamente desclassificado, podendo a Equipe de Seleção convocar o interessado 

remanescente.  

 

7 - Do Pagamento 

7.1 - O pagamento deverá ser realizado em até 01 dia após a assinatura do Termo de 

Credenciamento, através de DAM - Documento de Arrecadação Municipal -, expedido pela Secretaria 

Municipal de Fazenda; 

7.2 - O interessado que não efetuar o pagamento até a data acima estabelecida, automaticamente 

perderá a classificação podendo a Equipe de Seleção convocar o segundo classificado para o item. 

 

8 - Das Disposições finais 

8.1 - Caberá ao Secretário Municipal do Trabalho e Renda a homologação do resultado do processo 

de seleção; 

8.2 - Na hipótese de desistência de uma barraca após a assinatura do Termo de Adesão, ficará retido 

100% do valor total pago. 

8.3 - O credenciado não poderá efetuar a sublocação da barraca. 

8.4 - É expressamente proibido o trabalho de menores de 18 anos nas barracas ou pontos fixos, sob 

pena de revogação da autorização e aplicação de penalidade de suspensão de participar de processo 

de seleção de barracas por até 5 (cinco) anos. 

8.5 - Mais esclarecimentos serão prestados na Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de Nova 

Lima, situada na Rua Melo Viana, 47 centro Nova Lima, ou pelo telefone (31) 3542 56 20; 

8.6 - Os casos omissos serão resolvidos pela Equipe de Seleção. 

 

Nova Lima, 13 de fevereiro de 2014. 

 

 

Geraldo Magela Alvernaz Alvim 

Secretário Municipal do Trabalho e Renda 



 

ANEXO I 

 

Barraca Quantidade Localização Valor por autorização 

Setor 01 30 Espaço Cultural R$ 200,00 

Setor 02 05 Praça Bernardino de Lima R$ 200,00 

Setor 03 12 Honório Bicalho R$ 200,00 

Setor 04 03 Praça Antonino Fonseca R$ 200,00 

Ponto fixo indeterminada vários pontos R$ 200,00 

Ambulantes indeterminada vários pontos R$ 60,00 

 

1 - As barracas que venderão bebidas, deverão comercializar cerveja, refrigerante, água e correlatos.  

2 - As barracas que venderão alimentação, deverão comercializar os produtos licenciados pela 

Vigilância Sanitária - VISA; 

3 - As barracas funcionarão entre os dias 28/02 à 04/03/14, no horário de 13:00h às 04:00h. 

4 - Os expositores que trabalharão nas barracas, deverão obrigatoriamente estar trajando guarda pó 

ou camiseta branca e boné ou touca. 

5 - O Município de Nova Lima providenciará os seguintes itens de infraestrutura: 
Barracas, Ponto de energia e ponto de água, comum para todos os expositores, nos locais 
estabelecidos.  
 

 

 

Geraldo Magela Alvernaz Alvim 

Secretário Municipal do Trabalho e Renda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II 

Dados do Requerente:     

Nome:             

RG:       CPF:     

Endereço:             

Bairro:       Cidade:     

UF:       CEP:     

Telefone fixo:     Celular:     

       

Especificação do Empreendimento:    

Descrição dos produtos a serem vendidos:    

Alimentos (descrever todos um a um):       

              

Bebidas (descrever todos um a um):       

              

Outros (descrever todos um a um):         

              

Descrição de Equipamentos:     

       

Parte Interna das Barracas = ex: fogão, geladeira, freezer, chapa, etc. Serão autorizados somente 01 (um) 

pontos de tomadas, até 01(uma) lâmpadas compactas florescentes – barraca (3x3). Fica terminantemente 

proibido o uso de extensões e fornos elétricos. (ver regulamento) 

Dados Complementares:         

Especificação de Mão de obra (nº pessoas e função)     

              

       

Assinatura             

Nome completo 

 

Nova Lima, ____ de fevereiro de 2014 



 
 

 

ANEXO III 

Vide aprovação do layout do Corpo de Bombeiro 

 

ANEXO IV  

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

D O S  V A L O R E S  E  S O R T E I O S  

Pelo presente instrumento particular, ora definido, na melhor forma do direito, tendo, de um lado o 

MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, pessoa jurídica, de direito público interno, com sede à Praça 

Bernardino de Lima, 80, Centro, inscrito no CNPJ sob o n0 22.934.889/0001-17, neste ato 

representado pelo Secretário Municipal do Trabalho e Renda, o Sr. Geraldo Magela Alvernaz Alvim, 

e de outro lado o Sr.(a) ________________________________________________, pessoa física, 

CPF n0 _________________________, de ora em diante denominada CREDENCIADA, pelas 

condições a seguir expostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.0 - O presente instrumento de credenciamento será destinado, exclusivamente, à exploração de 

barracas e pontos fixos em serviços de comercialização de alimentos e bebidas nos dias 28.02 à 

03.03.12, durante a realização do Carnaval 2014. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

2.1 - Fica o credenciado obrigado a requerer a “Autorização de Funcionamento”, junto à Secretaria 

Municipal do Trabalho e Renda; 

2.2 - Não será permitida a transferência da “Autorização de Funcionamento” à terceiros. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

As obrigações abaixo deverão ser adaptadas de acordo com a necessidade da administração 

3.1 - Das obrigações do Barraqueiro: 

3.1.1 - Respeitar as condições para utilização do espaço definido sem possibilidade de ampliá-lo; 

3.1.2 - Limitar-se à comercializar apenas os produtos que foram cadastrados e que tenha 

exclusividade e que serão definidos pela Vigilância Sanitária - Visa; 

3.1.3 - Limitar os produtos a serem expostos e comercializados nos limites da barraca; 



 
 

 

3.1.4 - Não comercializar produtos que por sua espécie ou origem, estejam em desacordo com 

as normas da Vigilância Sanitária - Visa; 

3.1.5 - Manter os documentos (licença, autorizações, entre outros) sempre visível para facilitar a 

fiscalização; 

3.1.6 - Zelar pela higiene interna e externa da barraca; 

3.1.7 - Disponibilizar lixeiras dentro e fora da barraca; 

3.1.8 - Não utilizar as árvores e outros no local para quaisquer fins, como instalação de placas, 

apoio estrutural para barracas e similares, inserção de pregos ou instrumentos pontiagudos, e 

outros procedimentos que possam danificá-la; 

3.1.9 - Limpar durante e após o evento o espaço que lhe foi destinado; 

3.1.10 - Acondicionar de forma adequada, o resíduo sólido proveniente da limpeza e armazená-lo 

nos coletores públicos para lixo; 

3.1.11 - Não utilizar auto falantes e/ou congêneres, cartazes ou publicidade, sem prévia anuência 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

3.1.12 - Manter os seus empregados devidamente uniformizados com fornecimento de máscaras, 

luvas descartáveis e protetores de cabelo, de acordo com a necessidade do serviço a ser 

executado; 

3.1.13 - Seguir as normas do Corpo de Bombeiros; 

3.1.14 - Obedecer ao limite estabelecido de instalação de equipamentos na barraca, respeitando a 

capacidade elétrica, bem como ao limite de mesas da área pré-estabelecida; 

3.1.15 - É de inteira responsabilidade do CREDENCIADO a vigilância e segurança dos bens 

instalados nas barracas durante o período do evento; 

3.1.16 - Zelar pela integridade física da estrutura concedida durante o evento devolvendo o mesmo 

no dia seguinte ao término das atividades; 

3.1.17 - Disponibilizar no interior de sua barraca 01(um) extintor de incêndio Pó Químico 4kg 

conforme orientação do Corpo de Bombeiros; 

3.1.18 – Possuir troco para facilitar as compras. 

 

3.2 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

3.2.1 - Regulamentar a forma de prestação de serviços e fiscalizar através da Secretaria Municipal 

de Fazenda e Vigilância Sanitária - Visa - permanentemente a sua prestação; 

3.2.2 - Aplicar as penalidades regulamentares; 

3.2.3. Fiscalizar e zelar pelo fiel cumprimento das condições estabelecidas neste edital; 

 



 
 

 

3.2.4 - Disponibilizar no(s) dia(s) do(s) evento(s) energia elétrica e água para a perfeita instalação e 

funcionamento das barracas; (adaptar de acordo com a realidade) 

3.2.5 - Fiscalizar os ambulantes não credenciados para que não invadam a área do evento; 

3.2.6 - Fiscalizar o comércio em torno do evento através da vigilância sanitária e dos fiscais da 

Secretaria Municipal de Ordem Pública quanto à regularização do comércio ali instalado. 

 

CLAÚSULA QUARTA – DO SERVIÇO E COMÉRCIO 

4.1 - Os credenciados deverão apresentar a “Autorização de Funcionamento”, para o evento, 

emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

CLAÚSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE 

5.1 - Para utilização dos espaços físicos o credenciado terá sob sua responsabilidade e posse uma 

barraca nas seguintes especificações: 3X3 m²; 

5.2 - A ”Autorização de Funcionamento” é pessoal e intrasferível e se limita ao prazo das 

festividades; 

5.3 – A ”Autorização de Funcionamento” deverá estar exposta em lugar visível durante o horário de 

funcionamento do evento; 

5.4 - Além da “Autorização de Funcionamento”, o barraqueiro deverá estar sempre de posse dos 

seguintes documentos: 

5.4.1. Carteira de Identidade; 

5.4.2. Alvará; 

5.4.3. Certificado de Participação emitido pela Vigilância Sanitária; 

5.4.4. Alvará Sanitário; 

5.4.5. Termo de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

 

CLAUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1 - O credenciado que desatender as condições contidas neste termo terá: 

a) Retirada imediata da barraca do local que foi instalada, sem lhe assistir o direito de qualquer 

indenização; 

b) Pagamento das despesas despendidas pelo Município para a retirada da barraca 

(desmontagem/deslocamento etc.); 

c) Indeferimento da “Autorização de Funcionamento” para os eventos posteriores no Município, 

durante um prazo de até 5 (cinco) anos. 

 



 
 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

7.1 - O Termo de Credenciamento terá validade até 04/03/2014 contado a partir da data de sua 

assinatura. 

 

CLAÚSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 - A fiscalização das condições da barraca, quanto a sua especificação, será “in loco” no dia do 

evento, horas antes do seu inicio, através de servidores credenciados pelas Secretarias habilitadas. 

8.2 - O Credenciado sujeitará a fiscalização/inspeção da Vigilância Sanitária a qualquer tempo. 

 

CLAÚSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 – É vedada a transferência da execução dos serviços, sob pena de rescisão do 

credenciamento, e aplicação da pena de suspensão de participação de processos de seleção de 

barracas por até 5 (cinco) anos. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA – DO FORO 

10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Nova Lima, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação 

deste termo. 

 

 

Nova Lima, 14 de fevereiro de 2014 

 

 

Geraldo Magela Alvernaz Alvim 

Secretário Municipal do Trabalho e Renda 

 

 


