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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022 PARA SELEÇÃO DE 

BARRACAS PARA A 1ª NOITE NORDESTINA 

 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ, ESTADO DO MATO GROSSO, pessoa jurídica 

de direito público, regulamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 01.614.521/0001-00, 

com sede administrativa estabelecida na Rua Pará, n° 1850, Jardim Santa Helena, 

CEP 78.888-000, através de seu Prefeito Municipal, Senhor Edegar José Bernardi, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar CHAMAMENTO 

PÚBLICO, visando fomentar o desenvolvimento econômico, geração de renda e 

emprego, mediante permissão de exploração comercial do serviço de bar e 

lanchonete de comidas típicas, para as festividades da 1ª Noite do Nordestino, de 

acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas nesta convocação, 

em consonância com os permissivos legais, bem como ao que dispõe a Lei 8.666 de 

21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.  

 

Este edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã (MT), 

durante o horário normal de expediente, bem como, no site do Município 

www.novaubirata.mt.gov.br. 

 

1. DO OBJETO:  

 

Esta seleção objetiva credenciar organizações e empresas privadas, com ou sem fins 

lucrativos, que se interessem em celebrar permissão de exploração comercial do 

serviço de bar e lanchonete de comidas típicas, para as festividades da 1ª Noite 

Nordestina. 

 

2. CRONOGRAMA 

Lote 01 – Lanchonete 

Item Especialidade Quantidade 

de Barracas 

Observações 

01 Comida: Comidas 

Típicas da Região 

Nordeste 

(obrigatoriamente) no 

minimos 2 variedades 

06 (cinco) 

barracas  

- Não será permitida a venda de produtos em 

garrafas, copos e/ou vasilhames de qualquer 

natureza de vidro; 
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tipicamente nordestinas 

e Comidas de outras 

região (opcional) 

podendo vender bebidas 

- É obrigatória a utilização de acessórios de 

higiene, tais como: luva, máscara e touca para 

os manipuladores de alimentos; 

-As tendas serão fornecidas pela Prefeitura 

Municipal de Nova Ubiratã, cada barraca com 

as seguintes dimensões 5m x 5 m; 

 

 

 

 

Lote 02 – Bar 

Item Especialidade Quantidade 

de Barracas 

Observações 

01 Bebidas quentes e frias: 

Cerveja, Refrigerante, 

Água, Vodka, Whisky, 

Tequila, Rum, 

Energético, Gelo, Vinho. 

02 (três) 

barracas  

- Não será permitida a venda de produtos em 

garrafas, copos e/ou vasilhames de qualquer 

natureza de vidro; 

- É obrigatória a utilização de acessórios de 

higiene, tais como: luva, máscara e touca para 

os manipuladores de alimentos; 

-As tendas serão fornecidas pela Prefeitura 

Municipal de Nova Ubiratã, cada barraca com 

as seguintes dimensões 5m x 5m; 

 

3. INSCRIÇÕES 

As empresas interessadas na permissão de exploração comercial de que trata este 

Edital, deverão providenciar o seu credenciamento, nesta cidade no período de 28 de 

setembro de 2022 até 04 de outubro de 2022, das 7h00min às 13h00min, local 

BIBLIOTECA MUNICIPAL mediante o encaminhamento dos respectivos documentos 

e informações constantes no item Inscrições: 

 

a) Documentos; 

b) RG; 

c) CPF ou CNPJ; 

d) Comprovante de Residência; 

e) Nome da Empresa; 

f) Comprovação com receita das comidas típicas. 

 



 

End. Rua Pará nº 1850 – Jardim Santa Helena – Nova Ubiratã – MT CEP 78.888-000 
Fone: (66) 3579-1188 Site: www.novaubirata.mt.gov.br 

 

No dia 05 de outubro as 10h na Biblioteca Municipal de Nova Ubiratã será a reunião 

e divulgação os resultados; 

No ato da inscrição, os interessados irão escolher os produtos ou serviços que irão 

comercializar na barraca. 

Se não houver candidatos interessados, a Comissão Organizadora irá selecionar 

comerciantes locais para a participação na festa. 

 

Cada barraca deve oferecer no mínimo 02 (duas) opções de comida. 

 

A exploração das atividades de bar e lanchonete não gera para a Prefeitura Municipal 

de Novas Ubiratã qualquer compromisso relacionado com a contratação dos serviços 

típicos decorrentes desta exploração, reservando-se tão somente o direito de 

supervisionar a qualidade dos serviços prestados. 

 

A localização das barracas será definida pela Comissão Organizadora. 

 

No ato da inscrição, os interessados irão escolher os produtos ou serviços que irão 

comercializar na barraca,  

A definição das barracas será por meio de sorteio; 

Se houver mais de que 6 (seis) escritos para as barracas de alimentos e mais que 02 

(dois) para barracas de bebidas será realizado por meio de sorteio. 

O responsável pela barraca, caracterizado por aquele que efetuar a inscrição, será 

Secretaria de Municipal de Industria, Comércio, Turismo e Cultura. 

 

 

4. ESTRUTURA DAS BARRACAS 

As barracas serão fornecidas pela Secretaria de Municipal de Industria, Comércio, 

Turismo e Cultura terão as seguintes especificações: 

a) Barracas, com 3 metros de largura por 3 metros de comprimento. 

b) Constará em todas as barracas até 2 pontos de energia e dois pontos para 

lâmpadas. 

 
Nova Ubiratã-MT, 28 de setembro de 2022. 

 
 
 

EDEGAR JOSÉ BERNARDI  
PREFEITO MUNICIPAL  



 

End. Rua Pará nº 1850 – Jardim Santa Helena – Nova Ubiratã – MT CEP 78.888-000 
Fone: (66) 3579-1188 Site: www.novaubirata.mt.gov.br 

 

 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO DAS BARRACAS 

 

 

 

COMIDAS ADICIONAL 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

RESPONSÁVEL: ___________.  

 

 

FONE: .  

 

E-MAIL: 

 

 

PRODUTOS/SERVIÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO 

 

1° PRATO TIPICO 

__________________________________________________________ 

 

2° PRATO TIPO 

__________________________________________________________ 

 


