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EDITAL Nº 004/2019 

PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL 

DE BENS E SERVIÇOS DURANTE O EVENTO 

“RÉVEILLON 2020” 

 

O Governo do Estado de Roraima, por intermédio da Secretaria de Estado da 

Cultura - SECULT, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal n° 

8.666/93, torna público o presente Edital para Permissão de Uso de Espaço Público destinada 

a Exploração Comercial de Bens e Serviços durante o “RÉVEILLON 2020”, que será 

realizado no dia 31 de dezembro de 2019. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Edital os procedimentos para permissão de uso, a título oneroso, de 

espaço público para comercialização de alimentos, bebidas, balões, brinquedos, artesanatos, 

bijuterias, eletrônicos e serviços no “RÉVEILLON 2020”. 

1.2. O pagamento da taxa mencionada no item anterior será efetuado no ato da inscrição, no 

valor de R$ 30,00 (trinta reais) para os setores A, B, C, F, H, K e L e R$ 60,00 (sessenta reais) 

nos demais setores, arrecadados por meio de DARE. 

2. DA PERMISSÃO DE USO 

2.1. Serão disponibilizadas aos interessados permissões de uso de espaço público para 

exploração comercial de bens e serviços, em locais pré-determinados, dentro do circuito do 

“RÉVEILLON 2020”, conforme abaixo especificado: 

a) ÁREA DO FORRÓDROMO 

2.1.1. Restaurantes: Bebidas em Geral; Comida Regional e Artesanato: 

SETOR A - 25 (trinta) tendas em estrutura metálica e lona vinílica padronizadas, medindo 

3,0mx3,0m cada, contemplando 01 (um) ponto de energia com bocal. Essas tendas 

comercializarão bebidas e alimentos prontos em geral, sendo proibida a comercialização fora 

do espaço definido/contratado. 

OBS: As 25 (vinte e cinco) tendas do SETOR A são utilizadas habitualmente por diferentes 

empreendedores na Expoarte - feira gastronômica e artística que acontece de forma periódica 

no Parque Anauá -, coordenada pela Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria de Estado do 

Trabalho e Bem-Estar Social. Por isso, os empreendedores que comercializam na feira terão 

direito de preferência na aquisição da permissão de uso dessas tendas, desde que 

comprovada tal condição pelo interessado.  
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SETOR B - 18 (dezoito) tendas em estrutura metálica e lona vinílica padronizadas, medindo 

3,0mx3,0m cada, contemplando 01 (um) ponto de energia com bocal. Essas tendas 

comercializarão bebidas e alimentos prontos em geral, sendo proibida a comercialização fora 

do espaço definido/contratado. 

SETOR C - 20 (vinte) tendas em estrutura metálica e lona vinílica padronizadas, medindo 

2,0mx2,0m cada, contemplando 01 (um) ponto de energia com bocal. Essas tendas 

comercializarão exclusivamente artesanato, sendo proibida a venda fora do espaço 

definido/contratado. 

OBS: As 20 (vinte) tendas do SETOR C são utilizadas habitualmente por diferentes 

empreendedores na Expoarte - feira gastronômica e artística que acontece de forma periódica 

no Parque Anauá -, coordenada pela Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria de Estado do 

Trabalho e Bem-Estar Social. Por isso, os empreendedores que comercializam na feira terão 

direito de preferência na aquisição da permissão de uso dessas tendas, desde que 

comprovada tal condição pelo interessado.  

2.1.2. Circuito Permanente de Patins e Skates: 

SETOR D – 02 (dois) espaços físicos com 01 (uma) pista de patins e 01 (uma) pista de skate. 

Não será permitida a comercialização de alimentos e bebidas em geral neste espaço. 

2.1.3. Circuito Automotivo Infantil: 

SETOR E - 01 (um) espaço físico, destinado a locação de até 15 (quinze) miniveículos elétricos 

(carros e motos). Não será permitida a comercialização de alimentos e bebidas neste espaço. 

b) ÁREA DOS BRINQUEDOS 

2.2.1. Máquinas Especiais de Alimentação (Vans): 

SETOR F – 04 (quatro) espaços físicos, medindo 3,0mx3,0m cada, destinados para 

máquinas especiais comercializarem churros, sorvete, pizza, cachorro-quente, batata frita e 

afins. A SECULT disponibilizará somente o espaço, sendo vedada a comercialização fora do 

ambiente definido/contratado. 

2.2.2. Food truck: 

SETOR H – 02 (dois) espaços físicos, medindo 3,0mx3,0m cada, destinados para food trucks 

comercializarem lanches e bebidas em geral. A SECULT disponibilizará somente o espaço 

físico e não será permitida a comercialização fora do ambiente definido/contratado. 

2.2.3. Circuito de Brinquedos Infláveis: 

SETOR I - 10 (dez) espaços físicos, medindo 4m x 4m cada, destinados a brinquedos infláveis, 

num limite de 02 (dois) por permissionário, nas seguintes quantidades: 03 (três) pula-pulas; 02 

(dois) tobogãs; 03 (três) piscinas com bolinhas; 02 (dois) touros mecânicos. A SECULT 

disponibilizará somente o espaço e não será permitida a comercialização de alimentos e 

bebidas em geral neste ambiente. 



 
 

 

GOVERNO DE RORAIMA 
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT/RR 

Palácio da Cultura Nenê Macaggi - Praça do Centro Cívico nº84· CEP: 69301-380 

Boa Vista–Roraima – Brasil·E-mail: secultrr@live.com 

3 
 

2.2.4. Comercialização de Gelo: 

SETOR J - 01 (um) espaço físico, que comporte 01 (um) caminhão baú grande, distribuidor 

de gelo. A SECULT disponibilizará somente o espaço físico, sendo proibida a 

comercialização fora do espaço definido/contratado. 

2.2.5. Circuito Alternativo de Alimentação:  

SETOR K - 5 (cinco) espaços físicos destinados à comercialização de maçã do amor, pipoca, queijo 

assado, milho verde e batata frita. A SECULT disponibilizará somente o espaço, sendo proibida a 

comercialização fora do espaço definido/contratado. 

2.2.6. Circuito Rotativo de Alimentação e Variedades:  

SETOR L - 35 (trinta e cinco) permissões rotativas destinadas à comercialização de bebidas, 

crepe, dindim, algodão doce, bala, picolé, bem como balão infantil a gás, brinquedos e similares. O 

permissionário poderá circular nas dependências do parque.  

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições serão realizadas no período de 26 e 27 de dezembro de 2019, no horário das 

09h às 13h30min, na Videoteca Francisco Aragão, localizada na Secretaria de Estado da 

Cultura - Palácio da Cultura Nenê Macaggi, Praça do Centro Cívico, nº 84, CEP 69.301-380, 

Centro, nesta cidade. 

3.1.1. O interessado deverá preencher ficha de inscrição padronizada, conforme o modelo 

anexo, ou solicitar pessoalmente ao Departamento de Promoção Cultural da SECULT.  

3.2. Todas as informações referentes à ficha de inscrição deverão ser verídicas e atualizadas. 

3.3. São requisitos para a inscrição a apresentação dos seguintes documentos: 

3.3.1. Da Inscrição da Pessoa Física: 

a) Ficha de inscrição preenchida; 

b) Registro Geral (RG); 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Comprovante de residência; 

e) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal: menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; e de que colocará no espaço cedido uma placa de 

advertência, proibindo a venda de bebida alcoólica para os menores de 18 (dezoito) anos de 
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idade, conforme Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, contendo os seguintes dizeres: “É 

expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas aos menores de 18 (dezoito) anos de 

idade, bem como é proibido o consumo por menores de idade”; 

f) Certidões: Civil e Criminal da Justiça Federal e Estadual; 

g) Carteira de Saúde (somente para os permissionários que irão manipular alimentos); 

h) Informar no ato da inscrição o nome fantasia da barraca, bem como os itens que serão 

comercializados. 

3.3.1.1. No ato da inscrição, os interessados deverão apresentar os documentos originais e suas 

cópias. 

3.3.1.2. A Pessoa Física que entregar de forma incompleta os documentos acima listados terá 

sua inscrição indeferida. 

3.3.1.3. No caso dos brinquedos infláveis e do circuito automotivo infantil, no ato da inscrição 

deverão ser entregues os projetos com detalhamento da área a ser utilizada, bem como o 

projeto de prevenção de incêndios. 

3.3.2. Da Inscrição da Pessoa Jurídica: 

a) Ficha de inscrição preenchida; 

b) Comprovante de inscrição no CNPJ; 

c) Comprovante de endereço comercial; 

d) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal: menores de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; e de que colocará no espaço cedido uma placa de 

advertência, proibindo a venda de bebida alcoólica para os menores de 18 (dezoito) anos de 

idade, conforme Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, contendo os seguintes dizeres: “É 

expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas aos menores de 18 (dezoito) anos de 

idade, bem como é proibido o consumo por menores de idade”; 

e) Carteira de Saúde dos colaboradores que atenderão o público (somente para os 

permissionários que irão manipular alimentos); 

f) Registro Geral e CPF do representante da Pessoa Jurídica; 

g) Comprovante de residência do representante da Pessoa Jurídica. 

h) Informar no ato da inscrição o nome fantasia da barraca, bem como os itens que serão 

comercializados. 



 
 

 

GOVERNO DE RORAIMA 
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT/RR 

Palácio da Cultura Nenê Macaggi - Praça do Centro Cívico nº84· CEP: 69301-380 

Boa Vista–Roraima – Brasil·E-mail: secultrr@live.com 

5 
 

3.3.2.1. No ato da inscrição, os interessados deverão apresentar os documentos originais e suas 

cópias. 

3.3.2.2. A Pessoa Jurídica que entregar de forma incompleta os documentos acima listados 

terá sua inscrição indeferida. 

3.4. As Pessoas Físicas e Jurídicas interessadas deverão preencher todas as declarações e 

entregá-las assinadas para fins de conclusão da inscrição. 

3.5. Serão aceitas inscrições por meio de terceiros, mediante a apresentação de: 

a) Procuração com firma reconhecida e com a especificação de poderes; 

b) Documento de identidade do procurador; 

c) Cópia do documento de identidade daquele que pretende a permissão. 

3.6. O procurador poderá habilitar, no máximo, três interessados na permissão de uso, 

incluindo a si próprio, quando for o caso. 

 

4. DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

4.1. O processo de inscrição será realizado em 03 (três) etapas, a saber: 

4.1.1. 1ª Etapa – Inscrição e Habilitação: etapa de caráter eliminatório, onde serão 

analisados os documentos entregues pelos inscritos. Esta fase ocorrerá no ato da inscrição. 

4.1.1.1. A análise da documentação será realizada no ato da inscrição, de acordo com a ordem 

de chegada dos interessados, pela Comissão de Seleção, composta por 03 (três) integrantes do 

corpo técnico da SECULT, designados pelo Secretário de Estado da Cultura.  

4.1.2. 2ª Etapa – Sorteio Público e Assinatura do Termo de Permissão de Uso: distribuição 

por meio de sorteio da quantidade espaços disponíveis no setor. O sorteio ocorrerá no dia 30 de dezembro de 

2019, as 10h, no forródromo do Parque Anauá. Na oportunidade também serão assinados os Termos de 

Permissão de Uso de Espaço Público. 

4.1.3.  3ª Etapa – Recebimento do Espaço Público: após assinatura do Termo de Permissão de 

Uso de Espaço Público, os permissionários receberão os espaços no Parque Anauá no dia 31 

de dezembro de 2019, as 8h. 

 

5. DAS OBRIGATORIEDADES 

5.1. Conforme este Edital, todos os permissionários no exercício de suas respectivas atividades 

deverão, obrigatoriamente: 
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5.1.1. Apresentar o nome fantasia da barraca no ato da inscrição; 

5.1.2. Manter-se no local estabelecido na inscrição para exercerem suas atividades; 

5.1.3. Devolver o material recebido juntamente com as barracas, ao final do evento; 

5.1.4. Efetuar a carga e a descarga de mercadorias nas dependências do Parque Anauá entre 

09h e 17h; 

5.1.5. Cumprir todas as leis, normas, regulamentos e determinações da Vigilância Sanitária; 

5.1.6. Usar vestimenta adequada para manipulação de alimentos, a saber: camisas com 

mangas, identificadas com a logomarca do evento, calça comprida e sapatos fechados; 

5.1.7. Utilizar acessórios de higiene, tais como: luva, máscara, touca e avental para a 

manipulação de alimentos, e, ainda, o uso de toalhas nas mesas; 

5.1.8. Manter a área onde desempenhar suas atividades limpas e higienizadas, bem como 

armazenar devidamente os alimentos, bebidas e, ainda, utilizar coletores de lixo e sacos 

plásticos para o descarte de insumos e detritos; 

5.1.9. Zelar para que seus clientes efetuem o descarte do lixo nos locais apropriados; 

5.1.10. Os contemplados no SETOR A e B deverão utilizar no espaço o mínimo de 04 (quatro) 

jogos de mesas com 04 (quatro) cadeiras e o máximo de 06 (seis) jogos de mesas com 04 

(quatro) cadeiras. 

5.1.11. As barracas deverão ser identificadas com placas, com o registro do número e o nome 

fantasia das barracas, de acordo com o disponibilizado no ato da inscrição; 

5.1.11.1. O permissionário será responsável pela confecção de sua placa; 

5.1.12. O permissionário do espaço rotativo receberá crachá de identificação, quando da 

assinatura do Termo de Permissão de Uso de Espaço Público, devendo portá-lo nas 

dependências do Parque Anauá, no dia 31 de dezembro de 2019; 

5.1.13. O levantamento de carga e instalação elétrica é de total responsabilidade do 

permissionário, conforme as normas vigentes. 

5.1.14. Comercializar apenas a linha de cervejas, cachaças e energéticos do patrocinador 

oficial do evento, modalidade “apresenta”, se houver. 

5.1.14.1. Haverá ponto de revenda dos itens acima no local de realização do evento, no dia 31 

de dezembro de 2019, se houver patrocinador oficial. 
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6. DAS VEDAÇÕES 

6.1. Ficam vedadas as inscrições de Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos de idade; 

6.2. Não será permitida a realização de qualquer ato que venha a prejudicar o interesse 

público ou a utilização do espaço público; 

6.3. Não será permitida a venda de produtos em garrafas, vasilhames de qualquer natureza e/ou 

copos de vidro; 

6.4. Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos de idade; 

6.5. Não será permitido alterar a decoração e a identificação das barracas, e, ainda, adicionar 

faixas fora do padrão definido pela organização do evento. 

 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. Uma vez comprovado o descumprimento das obrigações previstas neste Edital ou do 

Termo de Permissão de Uso do Espaço Público para comercialização de bens e serviços 

durante o Réveillon 2020, a licença do permissionário será automaticamente cassada, sendo 

que o transgressor pagará multa por meio de DARE, a ser emitido pela SECULT, que terá 

como base 01 (uma) UFERR. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. O prazo das permissões de uso de espaços públicos para exploração comercial de serviços, 

segundo os critérios do presente Edital, aplica-se apenas no dia 31 de dezembro de 2019, em 

face do “Réveillon 2020”. 

8.2. É proibido transferir, ceder ou sublocar a vaga ou qualquer atividade objeto do presente 

Edital, devendo apenas o permissionário usar o crachá de identificação. 

8.3. O permissionário deverá atentar para a marcação individual de cada espaço físico feita no 

local do evento, após o sorteio. 

8.4. A inscrição obriga o permissionário a aceitar e cumprir com todos os termos do presente 

Edital. 

8.5. Ao Governo do Estado de Roraima e a Secretaria de Estado da Cultura fica reservado o 

direito de prorrogar, revogar ou anular este Edital, havendo motivos ou justificativas para tais 

procedimentos devidamente apresentados nos autos do processo de origem. 

8.6. A exploração de atividades comerciais durante o evento “Réveillon 2020” não gera para o 

Governo do Estado de Roraima qualquer compromisso relacionado a contratação dos serviços 
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típicos decorrentes dessa exploração, reservando-se tão somente o direito de supervisionar a 

qualidade dos serviços prestados. 

8.7. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Coordenação Técnica do “Réveillon 

2020”. 

 

Boa Vista - RR, 23 de dezembro de 2019. 

 

 
MARKSJOHNSON CASTRO FERREIRA 

Secretário de Estado da Cultura 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PARA 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DURANTE O 

RÉVEILLON DO ANAUÁ 

 

NOME DO EMPREENDEDOR: 

NOME DA BARRACA:                                                                     Nº: 

SETOR: 

CPF:                                          RG:                                 Nº 

CELULAR: 

ESPECIALIDADE DE BENS OU SERVIÇO: 

 

ALIMENTAÇÃO 

(   ) tenda de lona 3,0 x 3,0 - de alimentos e bebidas 

(   ) espaço fixo p/ alimentação – maça do amor, pipoca, queijo assado, milho verde e batata 

frita 

(   ) permissão rotativa p/ alimentação variedades – crepe, dindim, algodão doce, bala, picolé; 

e; balão infantil a gás e brinquedos                          

 (   ) máquinas especiais de alimentação/vans - churros, sorvete, pizza,  cachorro-quente e 

batata frita.  

(   ) food truck - lanches e bebidas em geral  

 

BRINQUEDOS INFANTIS:  

(   ) circuito permanente (pista) de patins   

(   ) circuito permanente (pista) de skate 

(   ) espaço p/ brinquedos infláveis  

(   ) espaço p/ parque de diversão  

(   ) circuito automotivo infantil p/ mini veículos elétricos (carros e motos) 

(   ) permissão rotativa p/ balões infantis a gás e brinquedos  

 

EXPOARTE 

(   ) tenda de lona 2,0 x 2,0 - de artesanato 

 

GELO 

(   ) Espaço para caminhão baú 

 

DATA DA INSCRIÇÃO: 

 

 

                

            EMPREENDOR                         RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO                             
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 

NOME DO EMPREENDEDOR: 

NOME DA BARRACA:                                                                     Nº: 

SETOR: 

CPF:                                          RG:                                 Nº 

CELULAR: 

ESPECIALIDADE DE BENS OU SERVIÇO: 

 

ALIMENTAÇÃO 

(   ) tenda de lona 3,0 x 3,0 - de alimentos e bebidas 

(   ) espaço fixo p/ alimentação – maça do amor, pipoca, queijo assado, milho verde e batata 

frita 

(   ) permissão rotativa p/ alimentação variedades – crepe, dindim, algodão doce, bala, picolé; 

e; balão infantil a gás e brinquedos                          

 (   ) máquinas especiais de alimentação/vans - churros, sorvete, pizza,  cachorro-quente e 

batata frita.  

(   ) food truck - lanches e bebidas em geral  

 

BRINQUEDOS INFANTIS:  

(   ) circuito permanente (pista) de patins   

(   ) circuito permanente (pista) de skate 

(   ) espaço p/ brinquedos infláveis  

(   ) espaço p/ parque de diversão  

(   ) circuito automotivo infantil p/ mini veículos elétricos (carros e motos) 

(   ) espaço p/ barraca de pescaria 

(   ) espaço p/ barraca de tiro ao alvo 

(   ) permissão rotativa p/ balões infantis a gás e brinquedos  

 

EXPOARTE 

(   ) tenda de lona 2,0 x 2,0 - de artesanato 

 

GELO 

(   ) Espaço para caminhão baú 

 

DATA DA INSCRIÇÃO: 

 

 

                

            EMPREENDOR                         RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO                             

 


