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EDITAL PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA A XII FESTA DO PÉ DE MOLEQUE 
A PREFEITURA DE PIRANGUINHO, por intermédio da Secretaria de Administração e Finanças, com 
sede na Rua Alferes Renó nº. 200 – Centro – Piranguinho, em conformidade com a legislação e normas 
pertinentes, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam interessar que estará 
disponibilizado alvarás aos interessados em comercializar produtos na XII FESTA DO MAIOR PÉ DE 
MOLEQUE DO MUNDO, conforme Art. 85, § 1º, I e IV.  
Cronograma: 

1) Dias 23 e 24/05/2017: Visita Técnica, para conhecimento do local. 
2) Dia 25/05/2017: Reservado para os moradores da cidade de Piranguinho. 
3) Dias 26 e 29/05/2017: Reservado para os interessados de outras cidades. 
4) Dia 30/05/2017: Retirada do Alvará 

A retirada do Alvará será mediante a comprovação de pagamento. Os pagamentos que não forem 
efetivados até o dia 30/05/2017, o pedido será cancelado e a vaga disponibilizada. 
A partir do dia 25/05/2017 na sede da Prefeitura no Setor de Tributos um funcionário designado pela 
Administração estará fazendo o cadastro de acordo com a ordem de chegada dos interessados. 
Será disponibilizado um croqui com a localização das barracas. 
Os trailers, as residências, ambulantes sem local fixo (balões, algodão doce, brinquedos, etc)  deverão, 
requerer o alvará junto a Prefeitura, a partir de 24/05/2017.  
 
Segue valores e locais 
Setor 01: Rua: Leonino Gomes. 
Barracas de 3x3 na cor branca, no valor de R$1.000,00 cada, total de 10 barracas. 
 
Setor 02: Rua: Ursolino Gomes. 
Barracas de 3X3 na cor branca, no valor de R$ 700,00 cada, total de 02 barracas. (As barracas deverão ser 
fornecidas pelos próprios comerciantes). 
 
Setor 03: Rua: Luiz Ferreira. 
Barracas de 3X3 na cor branca, no valor de R$ 600,00 cada, total de 02 barracas. (A barraca deverá ser 
fornecida pelo próprio comerciante). 
 
Setor 04: Rua: Luiz Ferreira. 
Barracas de 3X3 na cor branca, no valor de R$ 400,00 cada, total de 06 barracas. (As barracas deverão ser 
fornecidas pelos próprios comerciantes). 
 
Setor 05: Rua: Leonino Gomes. 
Barracas de 3X3 na cor branca, no valor de R$ 500,00 cada, total de 04 barracas. (As barracas deverão ser 
fornecidas pelos próprios comerciantes). 
 
Setor 06: Praça do Menino do Pé de Moleque. 
Barracas de 3X3 na cor branca, no valor de R$ 600,00 cada, total de 01 barraca. (A barraca deverá ser 
fornecida pelo próprio comerciante). 
 
Para residências serão cobradas taxas de R$ 300,00  
Para ambulantes serão cobradas taxas de R$ 150,00 
Para trailers serão cobradas taxas referentes às barracas do respectivo setor. 

Piranguinho 22 de maio de 2017. 
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