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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ 
“Um Governo Simples e Para Todos” 

Adm. 2017-2020 
 

 
 

 

 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº. 001/2019 

 

 

 

COMERCIANTES EVENTUAIS PARA AS 

FESTIVIDADES “CARANFOLIA” 

CARNAVAL 2019 

 

 

 

 

CRITÉRIOS, NORMAS E PROCEDIMENTOS. 

 

 

1 - O EVENTO 

Evento denominado Caranfolia – Carnaval 2019. 

 

2 - LOCAL 

Praça Capitão Policarpo Rocha, Centro, Carandaí – MG. 

 

3 – DATA  

Dias 28 de fevereiro a 05 de março de 2019. 

 

4 – DATA DO SORTEIO 

Dia 27 de Fevereiro de 2019, às 09h00min, no 5º Andar da Prefeitura Municipal 

de Carandaí 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ 
          “Um Governo Simples e Para Todos” 
                           Administração 2017-2020 

 

2 

 

 

 

PRÉ-REQUISITOS (CRITÉRIOS) 

 

5 - DA PARTICIPAÇÃO 

Os interessados em comercializar comidas, bebidas e afins, no local onde será 

realizado o evento  “Caranfolia - Carnaval 2019”, deverão atender aos 

requisitos estabelecidos neste edital bem como comparecer a sessão de 

sorteio público. 

O sorteio far-se-á, em ato público, na sede do Município, devendo estar 

presentes todos os interessados sob pena de desclassificação. A escolha das 

barracas se dará pela ordem do sorteio. Cada barraqueiro sorteado escolherá a 

sua opção de barraca, ficando as demais opções para os próximos sorteados. 

 

5.1 - DOS PRÉ-REQUISITOS 

 

• Estar em dia com os tributos municipais; 

• Cada comerciante sorteado poderá ter somente um ponto de venda dentro da 

área de eventos; 

• Não possuir vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Carandaí. 

• No ato da inscrição os interessados deverão apresentar os seguintes 

documentos (original e cópia, ou cópia autenticada): 

1. Carteira de Identidade; 

2. CPF; 

3. Certidão Negativa de Débito com créditos tributários federais e à dívida ativa 

da União; 

4. Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede do 

interessado, ou outra equivalente na forma da lei; 

5. Prova de  Regularidade  com a  Fazenda do Município de Carandaí,  

expedida  pela Secretaria de Fazenda do Município de Carandaí. 
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6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa; 

  

Após o sorteio, que realizar-se-á no dia 27/02/2019 às 09h, os comerciantes 

eventuais sorteados terão o prazo de pagamento até 09h00min do dia 

28/02/2019. Caso não efetuem o pagamento, automaticamente estarão 

desclassificados. 

 

A adjudicação do vencedor somente será feita mediante a comprovação do 

pagamento mencionado.  

 

5.2 - DATA DO SORTEIO 

Dia 27/02/2019 às 09h através de sessão pública no 5º andar, na sede da 

Prefeitura Municipal de Carandaí na Praça Barão de Santa Cecília, 68, Centro, 

Carandaí. 

 

5.3 – DO RESULTADO 

No dia 27/02/2019, após o sorteio, o resultado será afixado no local do evento 

e divulgado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Carandaí – MG. 

 

5.4 – DO VALOR DA PERMISSÃO 

Conforme o Decreto 4845/2019, o valor da permissão de uso do espaço 

comercial é na ordem de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). Este valor 

deverá ser pago integralmente, até às 09h00min do dia 28/02/2019. 

 

NORMAS E PROCEDIMENTOS 

 

6 - RESPONSABILIDADE 

A Prefeitura Municipal de Carandaí não se responsabiliza por danos ou 

prejuízos causados a pessoas ou produtos expostos antes, durante ou após a 
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realização do evento, incluindo roubo, sabotagem, confusão civil, deficiências 

ou interrupções no fornecimento de energia elétrica, água ou sinistros de 

quaisquer espécies. Orientamos que o abastecimento das barracas seja 

realizado somente quando houver um responsável no local para o devido 

recebimento. 

 

7 – INTRANSFERIBILIDADE 

Não será permitido transferir, total ou parcialmente, direitos e 

responsabilidades assumidas, nem sublocar ou ceder qualquer parcela ou o 

total da área que lhe foi destinada. 

Caso haja desistência ou fechamento de barracas por parte da Vigilância 

Sanitária, deverá ser convocado o próximo comerciante da lista de 

classificação dos suplentes. 

 

8 – INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA 

• Montagem: consiste na montagem da estrutura da tenda/toldo da barraca, 

instalação de todos os equipamentos, utensílios, produtos, água, energia, 

lixeira, dentre outros. 

• Desmontagem: consiste na retirada de todas as estruturas e utensílios 

descritos acima. 

Período de montagem: a partir das 7h do dia 28 de fevereiro de 2019. 

Período de desmontagem: a desmontagem de toda e qualquer estrutura deverá 

ocorrer impreterivelmente até às 18h do dia 06 de Março de 2019. 

 

9 – RESPONSABILIDADES 

 

9.1.1. - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ - PMC 

Fornecer Alvará de Localização e Funcionamento. 

 

9.1.2. COMERCIANTES EVENTUAIS 
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Ficará a cargo dos comerciantes eventuais os materiais abaixo e sua 

instalação: 

• Energia: Solicitação junto à CEMIG em Barbacena do fornecimento de um 

ponto de energia elétrica, bem como, tomadas, lâmpadas e fios. 

Caberá a cada comerciante complementar a instalação e distribuição elétrica 

na barraca.  

O sistema elétrico deverá ser realizado dentro de eletrodutos ou com a 

utilização de cabos PP, sendo proibida a utilização da conexão “T”, as 

instalações elétricas deverão ser embutidas com conduite e a fiação não 

poderá ter emendas. 

Os cálculos de consumo fornecido à CEMIG serão de acordo com a ficha de 

inscrição do expositor (quantidade de eletroeletrônicos). 

Cada barraca deverá ter disjuntor de proteção. 

• Água: Ficará sob a responsabilidade de cada comerciante, a captação de 

galões e outros utensílios de água para limpeza e assepsia dos utensílios de 

cada barraca que poderá ser retirada do ponto de água existente na Praça 

Monsenhor José dos Reis Alvim. 

• Estrutura: Ficará a cargo dos comerciantes eventuais a estrutura para 

instalação de barracas, obedecendo às seguintes especificações: 

Tenda em estrutura metálica, com sistema de auto drenagem superior, em 

alumínio e aço tratado, lona tipo Italiana, antimofo, anti-raios UV, 

autoextiguível, não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer 

tipo de solo. Medida: 3x3mts, modelo chapéu de bruxa, pé direito lateral de 

2,36mts. Balcões frontais e laterais em madeira e saia inferior de lona de 

mesmo material. 

 

10 - NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Não será autorizado o funcionamento do estabelecimento/barraca que estiver 

incompletamente instalado e equipado para os fins a que se destina, quer em 
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unidades físicas, quer em maquinaria e utensílios diversos, em razão da 

capacidade de produção, com que se propõe operar. 

Nos estabelecimentos/barracas é proibido: fumar; permitir a entrada ou 

permanência de quaisquer animais; e a exposição de alimentos ou gêneros 

alimentícios para a venda sem estarem devidamente protegidos contra poeira, 

insetos e outros animais, com prazo de validade vencido e ainda fora de sua 

área física. 

Deverão manter permanente e rigoroso asseio de suas dependências, bem 

como as máquinas, utensílios e demais materiais nelas existentes, sendo 

proibido utilizar estas dependências como habitação e/ou dormitório. 

Deverá haver disponibilidade de água potável em quantidade suficiente, sendo 

admitido o uso de bombonas com torneiras e recipientes para coletar a água 

utilizada. 

Possuir adequado sistema de recolha e coleta de lixo, utilizando recipientes 

adequados de fácil limpeza, e providos de pedal e tampa e sacolas plásticas 

(uso interno da barraca). Para a parte externa recipiente adequado de fácil 

limpeza e providos de sacolas plásticas. 

É proibido o comércio de sorvetes e picolés, não embalados individualmente 

em papel apropriado e aprovado pela autoridade sanitária. 

As bebidas à granel somente poderão ser comercializadas em recipientes 

lacrados pelo proprietário, devendo o lacre manter-se em perfeitas condições e 

ser vendidas em copos descartáveis. 

Os doces e salgados previamente preparados para serem comercializados, só 

poderão provir de estabelecimento devidamente licenciado pela autoridade 

sanitária, exceto os artesanais preparados pelos próprios donos das barracas 

que deverão, contudo, obedecer aos mesmos critérios de limpeza e assepsia 

exigidos dos demais fornecedores. 

O pessoal que exerce funções de manipulação, preparação, acondicionamento, 

embalagem e distribuição de alimentos e/ou gêneros alimentícios, fica proibido 

acumular funções de manuseio de resíduos, de controle de caixa, sendo 
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expressamente proibido o manuseio de dinheiro e outras, a critério da 

autoridade sanitária. 

Toda pessoa que exerce atividade, independente de sua categoria profissional, 

no estabelecimento/barraca, é obrigatório apresentar-se com rigoroso asseio 

individual e usar uniforme adequado durante o trabalho, conservando-o sempre 

limpo. 

Dispor de álcool a 70% para correta higienização das mãos. Os expositores 

devem higienizar as mãos constantemente e sempre que tocarem em lixo, 

dinheiro ou outros locais / objetos não higienizados. 

Somente será permitida a oferta ao consumidor de utensílios descartáveis. 

Os canudos oferecidos devem estar embalados individualmente e lacrados. 

As caixas térmicas utilizadas deverão apresentar bom estado de conservação e 

limpeza e permitir completa vedação. 

Os utensílios utilizados para manipulação de alimentos devem ser de material 

de fácil higienização, resistentes à corrosão, lisos e impermeáveis. Fica 

proibido o uso de utensílios de madeira. 

É proibido depositar quaisquer produtos diretamente sobre o solo (utilizar 

suporte com mínimo 30 cm de altura). 

Todos os alimentos deverão constar data de fabricação e validade. 

As notas fiscais dos produtos devem ser apresentadas no momento da 

fiscalização e ainda, deverão seguir as normas descritas abaixo: 

• Uniforme: camisa ou blusa, jaleco de cor clara, calça comprida, sapatos 

fechados, cabelos protegidos (toucas ou bonés) e sem adornos (brincos, anéis, 

pulseiras, cordões); 

• Barba: aparadas; Unhas: limpas, curtas e sem esmalte (manipulador); 

• Alimentos: deverão observar rigoroso cuidado de higiene e manuseio, sendo 

obrigatórios a utilização de recipientes fechados, pinças e pegadores. Para 

proteção e conservação dos alimentos, os recipientes deverão sofrer, pelo 

menos diariamente, adequada e rigorosa limpeza; os produtos fora das 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ 
          “Um Governo Simples e Para Todos” 
                           Administração 2017-2020 

 

8 

 

embalagens originais devem conter etiqueta identificando a rastreabilidade 

(marca, lote e data de fabricação e validade);  

• Carnes: manter à vista para apresentação quando solicitado as notas fiscais e 

respectivos certificados sanitários em caso de compra direta em frigoríficos; 

• Churrasquinho: As carnes devem ser acondicionadas separadas por espécie 

e sob refrigeração em temperatura não superior a 7 °C; 

• Carne de sol exposta: deverá estar protegida, isto é, embalada ou 

acondicionada adequadamente; 

• Cachorro quente: Os molhos devem ser mantidos em temperatura não inferior 

a 60°C; os complementos (frios, milho verde, ervilha, passas e outros) em 

recipientes tampados, sob refrigeração em temperatura não superior a 8 °C e 

os pães acondicionados em recipientes tampados e protegidos contra poeira e 

insetos. 

Será proibido utilizar maionese e catchup no self-service em recipiente aberto, 

os mesmos deverão ser utilizados somente em saches industrializados; 

• Milho verde: Devem ser mantidos em temperatura não inferior a 60°C e as 

palhas devem ser higienizadas com solução clorada na proporção de 1 colher 

de sopa de cloro em 1 litro de água potável e em seguida enxaguada em água 

filtrada; 

• Caldo de cana: as canas devem ser higienizadas e acondicionadas em local 

protegido contra insetos e roedores; 

• Preparo dos alimentos: evitar conversar, tossir, assoar o nariz e pegar em 

dinheiro; 

• Alimentos perecíveis: manter sob-refrigeração em temperatura não superior a 

8°C, devendo utilizar freezers ou balcão frigorifico para seu armazenamento. 

• Panos de prato: em quantidade suficiente para desenvolver as atividades. 

O ideal é papel toalha de cor branca, ou seja, de material não reciclado a fim 

de não haver contaminação para o alimento; 

• Gelo: ser de água potável e proveniente de estabelecimentos devidamente 

licenciados pela autoridade sanitária; 
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• Freezer: manter limpo e organizado. O ideal é um para bebidas e outro para 

alimentos. Na impossibilidade, faz-se necessário a separação utilizando 

barreiras, ficando um lado para bebidas e o outro para alimentos, desde que 

aprovado pela autoridade sanitária; 

• Tábua de corte: não serão permitidos tábuas, colheres ou quaisquer utensílios 

de madeira, mas sim de material não poroso como: polietileno, inox ou plástico; 

• Maionese, catchup, molhos, condimentos e similares: devem ser em saches 

industrializados. 

 

Observações: 

1 - Todo vendedor de alimento deve se apresentar em perfeitas condições de 

higiene, zelando para que seu produto não esteja deteriorado ou contaminado, 

de modo a não prejudicar a saúde do consumidor. 

2 - A constatação por parte da autoridade sanitária de contravenção a qualquer 

um dos itens acima mencionados implicará na sumária apreensão e inutilização 

do recipiente e de seu conteúdo quando for o caso, interdição do 

estabelecimento e outras sanções compatíveis na legislação sanitária. 

3 - A comercialização dos produtos deverá obedecer às normas da Vigilância 

Sanitária, e a Fiscalização de Postura que se exime de toda e qualquer 

responsabilidade quanto a possíveis problemas ocorridos em função do 

descumprimento das mesmas. 

 

11 - NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO GLP (GÁS DE COZINHA) 

O local em que o botijão estiver instalado deve contar com ventilação natural. 

O botijão deve ficar protegido do sol, da chuva, da umidade e afastado de 

outros produtos inflamáveis, de fonte de calor e faísca; ter resistência mecânica 

adequada a possíveis esforços decorrentes das condições de uso; estar 

conveniente protegido contra a corrosão; não apresentar vazamento em toda 

sua extensão. 
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A instalação de gás deve ser provida de válvula de fechamento manual em 

cada ponto em que se tornarem convenientes para a segurança, operação e 

manutenção da instalação. As válvulas e os reguladores de pressão devem ser 

instalados de modo a permanecer protegidos contra danos físicos e permitir 

fácil acesso, conservação e substituição a qualquer tempo. 

Os botijões de gás, válvula, mangueiras e registros deverão estar dentro do 

prazo de validade, a mangueira entre o aparelho e o botijão deverá atender a 

legislação vigente, sendo que a mesma deverá ser metalizada. 

Os botijões de gás devem permanecer dentro do espaço de comercialização 

determinado a cada um. 

 

12 - COMERCIALIZAÇÕES DE BEBIDAS E ALIMENTOS 

É expressamente proibida a venda de bebidas e alimentos fora das instalações 

do estabelecimento, isto é, o uso de caixa térmica ou qualquer outro 

instrumento para a venda de bebidas, churrasquinho e outros; os que 

descumprirem esta norma terão seus produtos apreendidos pela fiscalização 

municipal.  

Os comerciantes deverão ainda garantir a proteção das chapas e demais 

equipamentos que possam causar queimaduras. 

É expressamente proibida a comercialização de produtos em recipientes de 

vidro, conforme Lei nº. 1669/2003. 

É obrigatória a afixação de placas informando sobre as determinações da Vara 

da Infância e da Juventude da Comarca de Carandaí: “Segundo o artigo 243 da 

lei 8.069/90, É CRIME: “Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou 

entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, 

produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, 

ainda que por utilização indevida. “Pena: detenção de dois a quatro anos, e 

multa, se o fato não constitui crime mais grave.” 
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13 – ESTRUTURA 

Poderão ser utilizados as seguintes estruturas e veículos para comercialização 

dos produtos no evento em questão: 

• Montagem de Barracas no espaço não superior 9m², disposto na forma 

geométrica de 3m por 3m, padronizadas na cor branca, modelo chapéu de 

bruxa. 

 

14 - DISTRIBUIÇÕES DAS BARRACAS NA ÁREA DE EVENTO 

14..1 - Será disponibilizado os espaços físicos de números: 06, 07, 08, 09, 10, 

11,12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,33 e 34, 

conforme croqui anexo.  

 

15 - LIMPEZA 

O descarte dos recipientes de vidro e materiais cortantes deverá ser realizado 

dentro da área do estabelecimento em lixeira com pedal e tampa. 

É de responsabilidade de cada estabelecimento o acondicionamento de lixo em 

sacolas plásticas para recolhimento do caminhão. 

Cada estabelecimento deverá manter uma lixeira com pedal e tampa, dotada 

de saco plástico dentro da sua área de trabalho e uma lixeira na parte externa 

da barraca, para atender aos clientes. 

 

16 - FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

Durante todo o período de funcionamento os estabelecimentos deverão manter 

pelo menos uma pessoa para atender aos clientes. 

Não será permitido o encerramento das atividades antes do término do horário 

de realização do evento. 

A iluminação do estabelecimento deverá ser mantida ligada durante todo o 

horário de realização. 

As vias de circulação e os espaços dos estabelecimentos não poderão ser 

utilizados para a deposição de produtos, equipamentos, ferramentas. Todos os 
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produtos e equipamentos deverão ser guardados exclusivamente dentro dos 

limites da área do estabelecimento. 

Não será permitido o uso de equipamentos como mesas e cadeiras, fora dos 

limites do estabelecimento, pelas barracas de comercialização. 

Todos os equipamentos são de responsabilidade do estabelecimento. 

A utilização de quaisquer recursos de áudio seja para mensagens 

promocionais, apresentação dos produtos e som ambiente será fiscalizada pelo 

Meio Ambiente e Polícia Ambiental. 

As barracas deverão funcionar, obrigatoriamente, durante todos os dias 

conforme a programação. 

 

17 - ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Tabelas e preços: é obrigatória a fixação de tabelas com os preços dos 

produtos comercializados. 

Recomendamos a confecção de cardápios, como forma de agilizar o 

atendimento e também agradar aos clientes. 

Recomendamos o treinamento de todo pessoal envolvido com o 

estabelecimento sobre as normas de funcionamento, e de atendimento ao 

visitante, garantindo um bom desempenho de cada um. 

 

18 – SEGURANÇA 

Toda barraca deverá possuir 1 (um) extintor com capacidade extintora de 

3A40BC carga líquida mínima de 06kg instalados à 1,60 metros de altura. 

Deverá possuir placa E5 instalada à 1,80 metros de altura no local, acima do 

extintor.  

O Município solicitará à Polícia Militar que exerça de forma mais intensiva um 

serviço de segurança durante os dias das festividades. No entanto não é de 

responsabilidade deste serviço de segurança zelar pelos produtos expostos em 

cada estabelecimento durante todo o período das festividades. 
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Para isso, os estabelecimentos, poderão manter na área de eventos, caso 

queira, principalmente nos horários em que o estabelecimento não estiver 

funcionando, um vigia particular, para trabalhar no estabelecimento. 

Os estabelecimentos que tiverem um vigia poderão contar com apenas 1 (uma) 

pessoa por turno, não sendo permitido acampamento de grupos ou famílias 

nas instalações da área de eventos e, portanto, torna-se proibido pernoitar nas 

barracas, sob pena de perda da concessão do espaço. 

 

19 – ENERGIA 

O fornecimento de watts será de acordo com a ficha de inscrição - descrição 

dos eletroeletrônicos que serão utilizados na barraca e previamente solicitados 

pelos próprios comerciantes junto à CEMIG, não se responsabilizando o 

Município por qualquer providência nesse sentido. 

 

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Durante o período de funcionamento das barracas, os funcionários devem 

portar os seguintes documentos: 

• Documento de identificação pessoal com foto; 

• Alvará de licença, localização e funcionamento emitido pela prefeitura de 

Carandaí e Termo de Fiscalização expedido pela Vigilância Sanitária. 

A embalagem do produto deverá respeitar as leis de vigilância sanitária e de 

informações ao consumidor constando de forma visível e legível data de 

validade, ingredientes, tabela nutricional, nome do fabricante e forma de 

contato com o mesmo para possíveis reclamações e sugestões. 

A ocorrência de infração sanitária ou de serviços público grave ou gravíssimo 

acarretará na perda imediata da autorização de venda. A venda de produtos 

não autorizados será considerada infração sanitária gravíssima. 

• Alertamos para a não contratação ou prestação de serviços por menores de 

16 anos, mesmo que seja filho ou parente do comerciante. 
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O não cumprimento de quaisquer normas deste edital implicará na perda 

do espaço de comercialização reservando-se o direito de interdição da 

barraca e transferibilidade da mesma para outro profissional cadastrado 

que esteja em conformidade com as normas vigentes. 

 

 

Carandaí, 26 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

                                             

GUSTAVO FRANCO DOS SANTOS 

Supervisor do Departamento de Compras e Licitações 

 

 

 

WASHINGTON LUIS GRAVINA TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 

 


