
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO NOVA LIMA - MG 

Secretaria Municipal do Trabalho e Renda 
 

Edital n0 002/2014 
 

SELEÇÃO DE BARRACAS 
COPA 2014 

 

A Secretaria Municipal do Trabalho e Renda convida os interessados a participarem do processo 
seletivo para a exploração de comercialização de alimentos e bebidas, através de barracas e de 
pontos fixos, durante o EVENTO NOVA LIMA NA COPA 2014. 

 

O objetivo deste processo seletivo, além de garantir o princípio da impessoalidade, é proporcionar a 
oportunidade de gerar trabalho 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 EVENTO NOVA LIMA NA COPA 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 002/2014, 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 20 (vinte) 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 

evento, 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$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

 

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, no dia 02 de junho de 2014, no andar 

térreo da Prefeitura Municipal de Nova Lima, localizada à praça Bernardino de Lima, 80, Centro, 

Nova Lima M.G, no horário de 09:00 às 16:00h, para estarem aptos para o sorteio das barracas. 

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 no dia acima referido 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 um dia contado da data de publicação do edital; 

e) ficha de inscrição devidamente preenchida conforme Anexo III; 
f) não haverá localidade definida na inscrição, ficando os locais a serem sorteados no dia 05.06.14, 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 seja já inscrito, só poderá participar 

quem está inscrito no Cadastro Mobiliário Municipal. Vide §10 do art. 50 do Decreto n0 5.569/2013 

(caso os participantes não tenham o referido cadastro, esse poderá se inscrever no dia 02.06.2014, 

obedecendo os princípios de impessoalidade, moralidade e publicidade, que regem a administração 

pública). 

 



 
 

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

edital e na legislação municipal; 

3.4 - Somente serão aceitas inscrições de pessoas com idade igual ou superior à 18 (dezoito) anos 

completos até o ato da inscrição; 

3.5 - Não será cobrada taxa de inscrição; 

3.6 - Após o pedido de certidão, os inscritos receberão um protocolo que será utilizado no sorteio; 

3.6.1 - Não poderão participar do sorteio, aqueles que não apresentarem o protocolo.  

 

4 - DO SORTEIO DAS BARRACAS 

4.1 - O sorteio será realizado dia 05.06.2014, 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 expositor terá 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, ficando sujeit à 

fiscalização Sanitária e de Posturas; 

d) Comercializar bebidas ou alimentos 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 expositor 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 dinheiro trocado para facilitar as vendas. 

 

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

a) Promover instalação elétrica de cada barraca (as barracas terão só um ponto de iluminação); 

b) Promover instalação de água e esgoto de cada barraca (não será fornecido ponto de água); 

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 10 

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 10 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 

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 à rua Melo Viana, 47, Centro, Nova Lima, ou pelo telefone (31) 3542-5620; 

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

Nova Lima, 29 de Maio de 2014. 

 

 

 

 

 

Geraldo Magela Alvernaz Alvim 

Secretário Municipal do Trabalho e Renda 

  



 
 

ANEXO I 

 

Barracas quantidade localização Valor por autorização 

Setor 01 10 Honório Bicalho R$ 150,00 

Setor 02 10 Praça Bernardino de Lima R$ 150,00 

 

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 de jogos que estão estabelecidos no Anexo III. 

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, com um ponto de iluminação, tendo como finalidade a iluminação somente no 
interior da barraca. 

 
                                                                    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo II 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

Secretaria Municipal do Trabalho e Renda 

 
 

Formulário de Abertura de Processo 

 Licenciamento de barracas e pontos fixos  

 

EVENTO NOVA LIMA NA COPA 2014 

 

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 todas, uma a uma):     

            

            

Outros (descrever todos, um a um):       

            

            

Descrição de equipamentos:    

 

      

Parte Interna das barracas: Será fornecido um ponto de iluminação, cabendo aos expositores 

refrigerarem suas bebidas com gelo em cubo e, os alimentos, deverão ser confeccionado com 

equipamentos autorizados pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, conforme reza a legislação 

vigente e liberação do evento pala instituição.    

       



 
 

Dados complementares: 

 

Especificação de mão de obra (n0 pessoas e função)   

            

            

      

      

Assinatura           

 

Nova Lima, ____ de maio de 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO III 
 

 

1º PRIMEIRA FASE GRUPO A: 

- 12.06, 17.06 e 23.06, de 14:00 às 22:00 horas; 

 

OITAVAS DE FINAL: 

- 28.06 ou 29.06, de 12:00 às 18:00; 

 

QUARTAS DE FINAL: 

- 04.07 ou 05.07, de 14:00 horas às 22:00 horas 

 

SEMI FINAL: 

- 08.07, de 12:00 às 18:00 horas;  

- 09.07, de 14:00 às 22:00 horas; 

 

TERCEIRO LUGAR: 

- 12.07, de 14:00 às 22:00 horas 

 

FINAL: 

- 13.07, de 14:00 às 22:00 horas 

 

 

Observação: após a primeira fase, a permanência das barracas nas fases seguintes, ficará 

condicionada à classificação da Seleção Brasileira. O valor da taxa de alvará não acarretará prejuízo e 

nem enriquecimento sem causa para o poder público e nem para o sorteado expositor.



 
 


