
AUTORIZAÇÃO E PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DE BARRACAS PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE 

ECONÔMICA POR OCASIÃO DO EVENTO “FESTIVAL GASTRONÔMICO E 

CULTURAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2019” 

 

O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, Estado Do Espirito Santo, na Rua 

Desembargador Danton Bastos, nº 01 - centro, inscrito no CNPJ sob o Nº: 

27.165.745/0001-67, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Alencar Marim, no uso 

de suas atribuições legais, CONVIDA os interessados em usar tendas em espaço 

público por ocasião do EVENTO “FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL 2019”, a 

título precário e oneroso, do ramo alimentício (comidas, bebidas e cerveja artesanal) 

para comparecer dia 27/09/2019 no Auditório da SEMEC – Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, às 14 horas, para credenciamento das Tendas do referido evento..  

1– DA FINALIDADE DO EVENTO 

A realização do evento “FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL 2019”, tem por 

finalidade fomentar a cultura e o lazer no Município de Barra de São Francisco, por meio 

da promoção da gastronomia e do lazer, estimulando a criatividade de seus 

participantes e atraindo o público para o evento. 

2 - DO OBJETO 

O presente convite tem por objeto o credenciamento de pessoas físicas (barraqueiros), 

do ramo alimentício (comida e bebidas), interessadas em usar tendas em espaço 

público por ocasião do EVENTO “FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL 2019”, 

que ocorrerá nos dias 03. 04 e 05 de outubro de 2019, próximo à Praça Atílio Vivacqua. 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Qualquer pessoa física, do ramo de alimentos (comida e bebidas) poderá 

candidatar se a vaga no espaço da Praça de Alimentação do Evento “FESTIVAL 

GASTRONÔMICO E CULTURAL 2019”, destinado ao objeto do presente edital, desde 

que: 

3.1.1 – Apresente a documentação exigida na Cláusula Quarta, dentro do prazo previsto 

para a inscrição. 

3.2 - A PREFEITURA destinará 15 (quinze) barracas para serem exploradas, cujo 

critério de distribuição será o seguinte: primeiramente aos requerentes que já 

encontram-se cadastrados no Projeto Revitalização da Feira na Praça, junto à Casa da 



Cultura e também à Associação Municipal de Produtores e Agricultores Familiares 

Feirantes, na sequência, as vagas remanescentes serão distribuídas aos requerentes 

não cadastrados; e por último, havendo vagas remanescentes serão cedidas a 

requerentes de outros municípios; 

3.2.1 - 4 – DAS INSCRIÇÕES: 

4.1 - Os interessados deverão realizar a inscrição por meio de preenchimento de 

formulário conforme modelo constante no (Anexo I), que pode ser encontrado no site da 

Prefeitura (http://www.pmbsf.es.gov.br/), devendo apresentá-lo, devidamente 

preenchido com a documentação indicada nos itens 4.2, aos cuidados da comissão 

designada, apresentados no dia 27/09/2019, às 14h:00min, na SEMEC situada na 

Alameda Santa Terezinha nº 100, Centro, Barra de São Francisco/ES, onde ocorrerá o 

credenciamento. 

4.1.1 – O Credenciamento efetivar-se-á com a entrega da documentação no prazo, 

horário e local designado no item 4.1, sendo que, em hipótese alguma, serão recebidas 

inscrições pelos Correios ou serviços de entrega similares. 

4.2 – Os documentos referentes ao credenciamento, serão entregues a Comissão na 

data, hora e local designados contendo, no mínimo: 

4.2.1 – Pessoas Físicas: 

a) Documento de identificação com foto; 

b) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas 

Físicas – CPF; 

c) Comprovante de residência, em nome do interessado; 

d) Ficha de inscrição (anexo I); 

e) Termo de compromisso e responsabilidade (anexo II); 

f) Termo de autorização de uso de imagem (anexo III); 

4.3 - A inscrição efetivar-se-á com a entrega da documentação no prazo, horário e local 

designado no item 4.1, sendo que, em hipótese alguma, serão recebidas inscrições 

pelos Correios ou serviços de entrega similares. 

4.4 -Serão aceitas inscrições por meio de terceiros, mediante a apresentação de: 

a) Procuração particular com firma reconhecida ou procuração pública; Documento de 

identidade do procurador. 

http://www.pmbsf.es.gov.br/


As Tendas serão cedidas, conforme a seguinte tabela:  

 

Item Descrição 
Quantidade 

de 
Barracas 

01 Barraca para comércio de Drinks  01 

02 
Barraca para comércio de Macarrão e Feijão 
tropeiro 

01 

03 
Barraca para comércio de Cervejas, 
Refrigerante e Água 

01 

04 Barraca para comércio de Lanches Gourmet 01 

05 
Barraca para comércio de comidas de 
Boteco (Porções, Tira Gosto) 

01 

06 Barraca para comércio de Churros 01 

07 Barraca para comércio de Cachorro Quente 01 

08 Barraca para comércio de Bolos e Tortas 01 

09 Barraca para comércio de Galinhada 01 

10 Barraca para comércio de Churrasquinho 01 

11 
Barraca para comércio de Pastel e Caldo de 
Cana 

01 

12 Barraca para comércio de Salgados 01 

13 Barraca para comércio de Caldos 01 

14 Barraca para comércio de Comida Baiana 01 

15 Barraca para comércio de Comida Japonesa 01 

 
5 – DO CRONOGRAMA 

5.1 – Esse Edital se rege pelos seguintes prazos 

AÇÃO DATA HORÁRIO LOCAL DE PUBLICAÇÃO 

Sessão de Credenciamento 27/09/2019 14:00 hrs http://www.pmbsf.es.gov.br/ 

Entrega Autorização 27/09/2019 15:00 hrs http://www.pmbsf.es.gov.br/ 

Divulgação dos Sorteados 27/09/2019 17:00 hrs http://www.pmbsf.es.gov.br/ 

Realização do Evento 03 a 05 de 
outubro 

Conforme 
Edital 

http://www.pmbsf.es.gov.br/ 

OBS: Todas as informações pertinentes ao edital serão publicadas no site da Prefeitura 

Municipal de Barra de São Francisco. 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

“FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL 2019” 
 
 

Nome: 
 

RG:                                                           CPF: 
 

Endereço: 
 

Cidade:                                                                               UF: 
 

Telefone Fixo:                                            Celular: 
 

 
 
 
 
 

Barra de São Francisco/ES ______ de _________________ de 2019. 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
ASSINATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE EVENTO 
 

“FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL 2019” 
 

 
 
Eu, __________________________________________, documento de 

Identificação n.º __________________________________, DECLARO, para os 

devidos fins, que detenho a estrutura de alimentação e bebida necessária para 

atender a demanda durante todos os dias da realização do evento “FESTIVAL 

GASTRONÔMICO E CULTURAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2019”, que 

acontecerá nos dias 03/10/2019 das 18hs às 02hs; 04/10/2019 das 14hs às 02h; 

05/10/2019 das 14hs às 02h; e que me responsabilizo integralmente pela 

comercialização de Alimentos e/ou Bebidas, nos termos do Regulamento e da 

legislação aplicável. 

 

 

 

 

Barra de São Francisco/ES _____de ________de 2019. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

EVENTO 

“FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL 2019” 

 

 

Eu, __________________________________________, documento de 

Identificação n.º _____________________________, AUTORIZO o uso de 

minha imagem/imagem da empresa, assim como da barraca apresentada, em 

todo e qualquer material, tais como: imagens de vídeo, fotos e documentos, 

podendo ser utilizada para divulgação e promoção do evento “FESTIVAL 

GASTRONÔMICO E CULTURAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 2019”,  realizado 

pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES, por intermédio de 

qualquer veículo de comunicação. 

Fica, ainda, autorizada, para os mesmos fins, a permissão de direitos da 

veiculação das imagens, não recebendo, para tanto, qualquer tipo de 

remuneração, declarando que nada há a ser reclamado a título de direitos 

conexos à minha imagem/imagem da empresa. 

 

 

 

Barra de São Francisco/ES _____de ________de 2019. 

 

 

_____________________________________ 

ASSINATURA 

 

 


