
REDE COZINHA CIDADÃ - COMUNIDADES

A Prefeitura de São Paulo intensificou suas ações para combater a fome na cidade, durante o atual período de
agravamento da pandemia e de aumento das restrições à circulação.

Para garantir a alimentação da população mais vulnerável nesse momento, a Prefeitura lançou no último dia
30/3 o programa Rede Cozinha Cidadã-Comunidades, com dois objetivos: atender com a entrega de marmitas
os moradores de mais de 35 comunidades da cidade, e também movimentar a economia desses locais, uma vez
que a prioridade é a contratação de restaurantes localizados nas próprias comunidades.

Com a meta de fornecimento de 20 mil refeições por dia no mês de abril, o Rede Cozinha Cidadã-Comunidades
é a atuação da Prefeitura nas áreas mais vulneráveis da cidade, para que todos tenham o que comer, e para
que os estabelecimentos não tenham que baixar as suas portas, por falta de recursos.

Os restaurantes credenciados recebem 10 reais por cada marmita entregue por eles nas comunidades.

O programa Rede Cozinha Cidadã-Comunidades é mais um esforço da Prefeitura de São Paulo para garantir a
segurança alimentar e nutricional dos paulistanos, e soma-se a outras iniciativas do município, como o
programa Cidade Solidária, que já distribuiu quase 2.5 milhões de cestas básicas, e a Rede Cozinha
Cidadã-PopRua, que já entregou mais de 2.4 milhões de refeições para a população em situação de rua na
cidade.

A Prefeitura de São Paulo convida você, proprietário de restaurantes e similares, a se credenciar no programa
Rede Cozinha Cidadã-Comunidades, mantendo o seu estabelecimento de pé, e ajudando a comunidade à sua
volta.

Para se inscrever, é muito simples:

1º passo - Leia com atenção o Edital de Credenciamento nº 01/SMDHC/2021 (que você pode acessar em
http://bit.ly/rccc2021 e tenha certeza de que o seu estabelecimento está pronto para participar.

2º passo - Reúna toda a documentação necessária, relativa ao seu estabelecimento. Os documentos para
participar estão listados no Edital, e são os seguintes:

● Declaração informando as quantidades mínima e máxima de marmitas que o seu estabelecimento
pretende fornecer por dia, e também quais dias da semana você pretende entregar as marmitas (item
3.1);

● Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro empresarial, atualizado, juntamente
com os documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; ou ato constitutivo



atualizado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da diretoria em exercício
(item 3.2.1);

● Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), que você pode obter em
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp (item 3.2.2);

● Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, que você pode obter em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/ccm/index.php?p=2373 (item
3.2.3);

● Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, que você pode obter em: Estadual -
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/crda/emitirCrda.jsf?param=44829; Municipal -
https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx e
também http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/Pesq_Deb.aspx (item 3.2.4);

● Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que você pode obter
em: https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf (item 3.2.5);

● Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União, que você
pode obter em:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?
tipo=1 (item 3.2.6);

● Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, que você pode obter em: https://www.tst.jus.br/certidao (item 3.2.7);

● Declaração assinada pelo representante legal do estabelecimento, atestando que se encontra em
situação regular perante o Ministério do Trabalho. O modelo a ser seguido é o do Decreto Estadual nº
42.911/98, que você pode conferir em:
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1998/decreto-42911-06.03.1998.html (item
3.3.1);

● Declaração assinada pelo representante legal, atestando que o estabelecimento não está impedido
legalmente de contratar com a Administração, conforme a Lei Estadual nº 10.218/99 (item 3.3.2);

● Declaração informando os dados da agência e da conta corrente exclusivamente no Banco do Brasil, em
nome do estabelecimento (item 3.3.3);

● Declaração de que leu e concorda com as condições do Edital, na qual devem constar as seguintes
informações: nome, endereço, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, número do processo (que
é 6074.2021/0001549-1) e do credenciamento. Você deve seguir o modelo do Anexo III do Edital
“Declaração de ciência e concordância” (item 3.3.4).

3º passo - Após organizar toda a documentação do seu estabelecimento, você deve enviá-la para o e-mail que
está no Edital: smdhccpddh@prefeitura.sp.gov.br, com o assunto “Inscrição - Edital de Credenciamento nº
01/SMDHC/2021” - Nome da Instituição.
Após o recebimento dos documentos, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania irá analisar a
documentação e publicará o resultado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, em até 5 dias úteis.
Lembrando: esse e-mail também deve ser utilizado para dúvidas e/ou pedidos de esclarecimentos, com o
assunto “Dúvidas - Edital de Credenciamento nº 01/SMDHC/2021”.


