
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

7º EXPOCANAÃ 
 

 

A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás-PA, através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e o SICAMPO SINDICATO DOS 
PRODUTORES RURAIS DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA tornam público o 
seguinte Edital de Chamamento: 

 

Art. 1. DOS OBJETIVOS 

O presente Edital destina-se a selecionar empresas do ramo gastronômico 
estabelecidas em Canaã dos Carajás-PA, inscritas na Exposição Agropecuária 
de Canaã dos Carajás, denominada 7º EXPOCANAÃ. Para fornecimento de 
alimentos e bebidas do dia 01 de novembro de 2022 a 13 de novembro de 
2022.  

 
Art. 2. DO EVENTO 
A 7º EXPOCANAÃ é realizada pelo SICAMPO SINDICATO DOS 

PRODUTORES RURAIS DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA, no intuito de 
promover o desenvolvimento econômico do Município, gerando atratividade 
para o comércio e os agropecuaristas da região, criando visibilidade para as 
empresas de diversos segmentos de negócios e fomentando a diversificação 
de atividades econômicas. 
 
Art. 3. DAS VAGAS PARA EXPOSITORES  

 
3.1. Serão disponibilizadas vinte e cinco vagas para a 7º EXPOCANAÃ, 

atendendo o ramo gastronômico que: produzem e comercializam alimentos, 

servidos no próprio estabelecimento e/ou na modalidade entrega em casa 

(delivery); e produzem ligados ao ramo de festa e eventos, divididos nos 

seguintes segmentos:  

a) Restaurantes (três vagas); 

b) Bar e Petiscaria (quatro vagas); 

c) Hamburguerias (três vagas); 

d) Docerias, açaiteria e sorveteria (quatro vagas); 

e) Lanchonetes (quatro vagas); 

f) Pizzarias, creperias e casa de massas (quatro vagas); 

g) Estabelecimentos que trabalham exclusivamente com delivery (três vagas); 
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3.2 Serão oferecidas Vinte e Cinco vagas para empresas para fornecimento de 

alimentação e bebida. Não será permitida a utilização da barraca apenas para 

venda de bebidas; 

3.3 Não será permitida a utilização de freezer ou geladeiras (todo os insumos 

deverão ser acondicionados em caixas térmicas); 

3.4 Toda a mercadoria (bebidas e gelos), vendidas dentro do espaço de 

eventos, deveram ser adquiridas no fornecedor que estará com distribuição 

dentro do espaço de eventos.  

3.4.1 Caso o preço praticado por este fornecedor esteja fora dos padrões da 

cidade, o expositor deverá procurar o coordenador do evento (representante do 

SICAMPO), e pedir que as providencias sejam tomadas. 

 

Art. 4. PRÉ REQUISITOS 

4.1. Preencher e protocolar formulário de inscrição, constando os dados da 

empresa; 

4.2. Possuir Alvará válido para 2022 (ou protocolo e emissão de Alvará valido), 

emitido pela Secretaria Municipal de Finanças -SEFIN; 

4.3. Apresentar certidão negativa de débitos ou positiva com efeito negativo, 

com a Fazenda Pública Municipal de Canaã dos Carajás; 

4.4. Estar com a Situação Cadastral “Ativa” junto a Receita Federal do Brasil, 

junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ para endereço em 

Canaã dos Carajás; 

4.5 Possuir Alvará válido para 2022 (ou protocolo e emissão de Alvará valido), 

emitido pela Vigilância Sanitária; 

Art. 5. DA INSCRIÇÃO 

Os empresários interessados em fornecer comida e bebida durante a 7ª 

EXPOCANAÃ deverão preencher o formulário de inscrição no site da Prefeitura 

Municipal de Canaã dos Carajás - PA (link abaixo), no período definido no 

cronograma deste Edital.  

Link: https://forms.gle/6h7R3QvLVQW5VqtR9  

 

https://forms.gle/6h7R3QvLVQW5VqtR9
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Art. 6. DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS 

Os inscritos receberão pontuação individual conforme regras abaixo: 

a) 1 (um) ponto para cada ano de abertura da empresa em Canaã dos Carajás, 

limitado a 3 (três) pontos; 

b) 2 (dois) pontos para empresas que tenham como CNAE principal a vaga de 

concorrência; 

c) Em caso de empate a vaga será dá empresa com CNPJ mais antigo; 

 

Art. 7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A lista preliminar dos EXPOSITORES selecionados será divulgada no diário 

oficial do município de Canaã dos Carajás-PA e na sede da SEMDEC, 

conforme cronograma deste Edital; 

 

Art. 8. DO CRONOGRAMA DO EDITAL 
 

ETAPAS DATAS DATAS 

Lançamento do Edital 21/10/2022 

Período de inscrição  21/10/2022 a 26/10/2022 até 
as 23:59 minutos 

Período de avaliação das inscrições 27/10/2022 

Divulgação dos resultados definitivos da relação 
de inscritos aprovados 

28/10/2022 

Reunião com todos os EXPOSITORES 
constantes no resultado definitivo. 

31/10/2022 às 10:00hs 

 

Art. 9. REGULAMENTO 

O descumprimento de quaisquer das normas constantes do regulamento e/ou 
das recomendações que vierem a serem baixadas pela Comissão 
Organizadora antes ou durante a realização dos Evento, importará, conforme 
a gravidade do fato, na advertência do EXPOSITOR ou no encerramento de 

suas atividades, com o consequente fechamento da respectiva Barraca. 
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Art. 10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão avaliados e 
deliberados pela Comissão Organizadora do SICAMPO. 
 
Canaã dos Carajás, 21 de Outubro de 2022 

 
 

  ________________________________ 
FERNANDA FRANCISCO FERREIRA 

Secretária Municipal de Desenvolvimento  
Econômico – SEMDEC. 

 
 

________________________________ 
GILVAN DA SILVA  PINHEIRO 

Presidente do Sindicato dos Produtores 

Rurais de Canaã dos Carajás-SICAMPO 
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REGULAMENTO 
“DO USO DAS BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO EXPOSIÇÃO 

AGROPECUÁRIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, DENOMINADA 7º 
EXPOCANAÃ” 

 

1. O Evento será realizado do dia 01 a 13 de Novembro de 2022; 

2.  O evento contará com vinte e cinco barracas para venda de 

alimentação e bebidas; 

3. Serão Vinte e Cinco barracas no tamanho de 3m x 3m (podendo haver 

alterações, dependendo da necessidade da organização); 

4. A área em frente às barracas apenas poderá ser utilizada para 02 mesa 

e 08 cadeiras, de uso exclusivo dos clientes; 

5. Serão entregues aos empresários pela organização do evento as 

barracas já montadas com lâmpada e uma tomada 110V e outra 220V; 

6. Toda e qualquer estrutura que a barraca necessitar como (água e 

descarte de água servida) será de inteira responsabilidade de seus 

ocupantes; 

7.  O estabelecimento inscrito não poderá ceder a qualquer título o direito 

de ocupação desses espaços que lhe foi atribuído, mesmo que parcial. 

O descumprimento deste item implica em anulação da inscrição; 

8. A limpeza e segurança das barracas são de responsabilidade dos 

ocupantes; 

9. A Organização não fornecerá material e equipamento de apoio além dos 

mencionados neste regulamento, a saber: Fica por conta do expositor a 

produção da Arte e a confecção da sua placa de identificação; 

10. Todo e qualquer dano à barraca é de responsabilidade do empresário; 

11. Não será permitida qualquer publicidade sonora bem como a utilização 

de equipamentos de som pelos stands nos momentos em que o palco 

principal estiver sendo utilizado; 

 
Canaã dos Carajás, 21 de Outubro de 2022 

 
 

________________________________ 
FERNANDA FRANCISCO FERREIRA 

Secretária Municipal de Desenvolvimento  
Econômico – SEMDEC. 

 
 

________________________________ 
GILVAN DA SILVA  PINHEIRO 

Presidente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Canaã dos Carajás-SICAMPO 
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