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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA INTERESSADO(A)S EM COMPOR A FEIRA DE
GASTRONOMIA DE IMIGRANTES, NO ÂMBITO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE

POLÍTICAS PARA IMIGRANTES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CPB/016/2019/SMDHC/CPIPTD

PROCESSO Nº 6074.2019/0003144-2

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania, doravante SMDHC, considerando o ar�go 5º da Lei Municipal nº 16.478/2016, o
qual dispõe que “a Polí�ca Municipal para a População Imigrante será implementada com diálogo
permanente entre o Poder Público e a sociedade civil, em especial por meio de audiências,
consultas públicas e conferências”; e o ar�go 5º do Decreto Municipal nº 57.533/2016, que
dispõe que “Compete ao CMI (Conselho Municipal de Polí�cas para Imigrantes): VI - convocar e
realizar, a cada 2 (dois) anos, as Conferências Municipais de Polí�cas para Imigrantes e audiências
e consultas públicas que envolvam a população imigrante”; FAZ SABER que estão abertas as
inscrições para interessado(a)s em compor a Feira de Gastronomia de Imigrantes, no âmbito da
2ª Conferência Municipal de Polí�cas para Imigrantes, conforme o disposto a seguir.

 

 

1 – DO OBJETO E DA FINALIDADE

 

1.1          Este Edital tem como objeto tornar pública a seleção de 15 (quinze) pessoas �sicas ou
jurídicas que comercializem comidas e/ou bebidas (não alcoólicas), que se adequem à definição
de população imigrante da Polí�ca Municipal para População Imigrante (Lei Municipal nº
16.478/2016), para par�ciparem da Feira de Gastronomia de Imigrantes, na 2ª Conferência
Municipal de Polí�cas para Imigrantes, nos dias 9 e 10 de novembro de 2019, das 11h00 às
15h00, na Faculdade Zumbi dos Palmares e no Centro Espor�vo do Tietê (Av. Santos Dumont, 843
– Bom Re�ro, São Paulo, SP – próximo ao metrô Armênia).

 

1.1.1 Considera-se população imigrante, para os fins da Lei mencionada, “todas as pessoas que
se transferem de seu lugar de residência habitual em outro país para o Brasil, compreendendo
imigrantes laborais, estudantes, pessoas em situação de refúgio, apátridas, bem como suas
famílias, independentemente de sua situação imigratória e documental”.



 

1.2          O obje�vo desta seleção é a oferta de almoço para as pessoas par�cipantes da 2ª
Conferência Municipal de Polí�cas para Imigrantes, nos dias 9 e 10 de novembro de 2019.

 

 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

 

2.1          Poderão par�cipar deste Edital pessoas �sicas ou jurídicas que comercializem comidas
e/ou bebidas (não alcoólicas), que se adequem à definição de população imigrante da Polí�ca
Municipal para População Imigrante (Lei Municipal nº 16.478/2016), e que sa�sfaçam as
condições deste Edital e de seus Anexos.

 

2.2          Os(as) interessados(as) devem respeitar os limites mínimos e condições de instalação de
barracas de alimentos e bebidas (não alcoólicas) desmontáveis, que deverão possuir dimensão
máxima de 4m x 4m (preferencialmente dimensão de 3m x 3m).

 

2.3          As inscrições serão realizadas a par�r da data de publicação deste Edital até as 23h59 do
dia 3 de novembro de 2019 (domingo), via Google Forms, a par�r do link h�ps://bit.ly/2Wgrjst.

 

2.4          A seleção do(a)s 15 (quinze) feirantes obedecerá ao critério de diversidade de
nacionalidades presentes na Feira, bem como à definição de população imigrante da Polí�ca
Municipal para População Imigrante.

 

2.5          É vedada a comercialização de quaisquer bebidas alcoólicas pelo(a)s feirantes
selecionados(as).

 

 

3 – DA INSCRIÇÃO DE INTERESSADO(A)S

 

3.1          Para se inscrever, o(a) interessado(a) deverá, obrigatoriamente, preencher o Formulário
de Inscrição (conforme modelo presente no Anexo I deste Edital), via Google Forms, pelo
link: h�ps://bit.ly/2Wgrjst.

 

3.1.1 No caso de dúvidas na realização da inscrição, entre em contato com: Marina Monteiro
Luna (mluna@prefeitura.sp.gov.br) e telefone (11) 2833-4354. Para mais informações sobre a
Conferência, acesse www.prefeitura.sp.gov.br/conferencia_imigrantes. O cronograma contendo
as datas e prazos referentes à presente inscrição consta no Anexo II deste Edital.

 

3.2          Na inscrição prevista no item 3.1 deste Edital, constam as seguintes declarações:

https://bit.ly/2Wgrjst
https://bit.ly/2Wgrjst
mailto:mluna@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/conferencia_imigrantes


I – Declaração de responsabilidade de que os equipamentos que serão u�lizados atendem às
condições técnicas necessárias em conformidade com a legislação sanitária, de higiene e
segurança do alimento, controle de geração de odores e fumaça;

II – Termo de Responsabilidade Sanitária, pelo qual o(a) feirante assume a Responsabilidade
Técnica exclusiva pelos alimentos e/ou bebidas não alcoólicas a serem comercializados na Feira
de Gastronomia de Imigrantes, comprometendo-se a responder pelas ações e/ou omissões
transgressoras das normas sanitárias que venham a ocorrer, isentando a SMDHC e a Prefeitura do
Município de São Paulo de qualquer responsabilização por problemas alimentares e/ou sanitários
que venham a lesar consumidores.

 

3.2.1 O(A) feirante selecionado(a) deverá enviar cópia de um documento de iden�ficação com
foto para o e-mail mluna@prefeitura.sp.gov.br, impreterivelmente, até as 23h59 do dia 6 de
novembro de 2019.

 

3.3          É de responsabilidade exclusiva e integral do(a) feirante que for autorizado(a) a
par�cipar da Feira de Gastronomia de Imigrantes a u�lização de pessoal para a exploração da
área, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes
de vínculo emprega�cio, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos
para a SMDHC.

 

3.4          Serão de responsabilidade exclusiva e integral do(a) feirante que for autorizado(a) a
par�cipar da Feira de Gastronomia de Imigrantes eventuais problemas alimentares e/ou
sanitários, se estes forem comprovados dentro das normas estabelecidas como advindos dos
produtos sob a responsabilidade do(a) feirante servidos durante o evento.

 

 

4 – DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO DOS(AS) FEIRANTES

 

4.1          As inscrições de interessados(as) serão objeto de análise da Comissão de Avaliação,
composta pelos seguintes servidores:

I – Marina Luna – RF 839.235.8;

II – Jennifer Alvarez – RF 837.693-0;

III – Vinicius Duque – RF 840.078-4.

 

4.2          A Comissão de Avaliação verificará a conformidade das inscrições com as exigências do
Edital, sendo desclassificados(as), mo�vadamente, aqueles(as) que não estejam adequados aos
requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, bem como os selecionado(a)s que não
enviarem a cópia do documento de iden�ficação com foto para o e-
mail mluna@prefeitura.sp.gov.br até as 23h59 do dia 6 de novembro de 2019.

 

4.3          O resultado da seleção será publicado no dia 05 de novembro de 2019, no Diário Oficial
da Cidade e no site da SMDHC na Internet
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(h�ps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/).

 

4.4          A Comissão de Avaliação também decidirá sobre os casos omissos deste instrumento
convocatório.

 

 

5 – DISPOSIÇÕES FINAIS

 

5.1          A par�cipação na Feira de Gastronomia de Imigrantes será revogada imediatamente
após o término do Evento ou a qualquer tempo, desde que configurada a situação de
conveniência e oportunidade, sem direito a indenização de qualquer espécie.

 

5.2          A energia elétrica para o uso dos feirantes ficará a cargo da Prefeitura.

 

5.2.1 Caso não seja possível atender a demanda de energia elétrica do(a) feirante selecionado(a)
feirante, esta vaga será subs�tuída pelo(a) primeiro(a) interessado(a) da lista de suplentes.

 

5.2.2 O(a) feirante selecionado(o) deverá contar com infraestrutura elétrica de aparelhos e
cabeamento própria, para u�lização da fonte de energia a lhe ser provida pela Prefeitura, de
maneira que a Prefeitura não lhe fornecerá quaisquer �pos de cabos ou aparelhos.

 

5.3          Os(as) feirantes selecionados(as) devem providenciar o recolhimento do lixo gerado pela
sua a�vidade.

 

5.4          Os(as) feirantes selecionados(as) deverão comparecer, impreterivelmente, às 06 horas
da manhã, nos dias 9 e 10 de novembro de 2019, para iniciarem a montagem de suas barracas,
que poderão ter sua estrutura man�da do dia 9 para o dia 10, havendo necessidade de
desmontagem apenas após o término dos serviços, a par�r das 16h00 do dia 10 de novembro de
2019, que ficará a cargo do feirante.

 

5.5          Este certame possui os seguintes anexos:

a) Anexo I – Formulário de Inscrição – a ser preenchido online via Google Forms – e Declarações
nele con�das (Declaração de equipamentos legalizados e adequados e Termo de
Responsabilidade Sanitária);

b) Anexo II – Cronograma.

               

 

São Paulo, 29 de outubro de 2019.

 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/


(assinado eletronicamente)

Berenice Maria Giannella

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

 

Documento assinado eletronicamente por Berenice Maria Giannella, Secretário Municipal
de Direitos Humanos e Cidadania, em 29/10/2019, às 18:05, conforme art. 49 da Lei
Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
022540966 e o código CRC B77DBE4E.

 

ANEXO I

Formulário de inscrição individual

Feira de Gastronomia de Imigrantes, no âmbito da 2ª Conferência Municipal de Polí�cas para
Imigrantes

 

Observação: este Edital deverá ser preenchido somente via Formulário online, disponível no
link: h�ps://bit.ly/2Wgrjst.

 

Formulário de inscrição individual – Feira de Gastronomia de Imigrantes, no âmbito da 2ª
Conferência Municipal de Polí�cas para Imigrantes:

 

Dias e horário da Feira: 9 e 10 de novembro de 2019 (sábado e domingo), das 11h00 às 15h00.

 

Horário de montagem: 9 e 10 de novembro de 2019 (sábado e domingo), às 06h00 da manhã.

 

Es�ma�va de público: entre 300 (trezentas) e 400 (quatrocentas) pessoas por dia.

 

Local: Ginásio de vôlei do Centro Espor�vo Tietê / Local de desembarque: Avenida Presidente
Castelo Branco, 10231 (próximo à Marginal Tietê).

 

Capacidade: 15 barracas de até 4m x 4m (preferencialmente 3m x 3m).

 

Requisitos obrigatórios:
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1. Levar barraca, materiais e equipamentos próprios (geradores de energia elétrica serão
fornecidos no local)

2. Concordar com termos de responsabilidade incluídos no Formulário online.

 

Critérios para seleção de feirantes:

1. Atender a definição de "população imigrante" da Lei Municipal nº 16.478/2016;

2. Representa�vidade de nacionalidades.

 

Não será cobrada nenhuma taxa por parte da Prefeitura de São Paulo.

 

Se �ver dúvidas, contate Marina Luna em mluna@prefeitura.sp.gov.br ou ligue para (11) 2833-
4354.

 

Inscrições até dia 03 de novembro de 2019, domingo, às 23h59.

 

 

Campos do formulário:

 

1. Endereço de e-mail

 

2. Nome completo

 

3. Telefone celular

 

4. CPF ou CNPJ

 

5. Nacionalidade

 

6. Você está associado(a) a alguma associação de feirantes? Sim ou não

 

7. Se sim, qual?

 

8. Descreva resumidamente o �po de comida e/ou bebida não alcoólica que você vende.

 

9. Você está ciente de que será responsável por levar sua própria barraca, materiais e
equipamentos? Sim ou não
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10. Você se compromete a chegar pontualmente para o horário de montagem nos dias 9 e 10
de novembro, às 6h da manhã?

 

11. Qual voltagem de energia elétrica você necessita? 110 volts; 220 volts; Qualquer uma acima;
Não preciso de energia elétrica

 

12. Quais equipamentos você possui? Geladeira; Coifa; Ex�ntor; Pia; Reservatório de água;
Outros

 

13. Quais meios de pagamento você aceita? Apenas dinheiro; Tanto dinheiro quanto máquina de
cartão.

 

14. Declaro que todos os equipamentos atendem as condições técnicas necessárias em
conformidade com a legislação sanitária, de higiene, segurança do alimento e controle de
geração de odores e fumaça, sob as penas da lei. Sim ou não

 

15. Declaro, no pleno exercício de minhas a�vidades, que assumo a Responsabilidade Técnica
exclusiva pelos alimentos e/ou bebidas não alcoólicas a serem comercializados na Feira de
Gastronomia de Imigrantes, comprometendo-me a responder pelas ações e/ou omissões
transgressoras das normas sanitárias que venham a ocorrer, isentando a SMDHC e a Prefeitura
do Município de São Paulo de qualquer responsabilização por problemas alimentares e/ou
sanitários que venham a lesar consumidores. Sim ou não

 

16. Declaro que todas as informações acima são verdadeiras. Sim ou não

 

 

 

ANEXO II

CRONOGRAMA

 

O cronograma a seguir pode ser alterado conforme necessidade da SMDHC. Se houver
mudanças, estas serão divulgadas no site da SMDHC e em Diário Oficial.

 

INSCRIÇÃO DOS FEIRANTES: da data de publicação do Edital até 03/11/2019.

 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 04/11/2019.

 

PUBLICAÇÃO DE LISTA DE FEIRANTES SELECIONADOS(AS): 05/11/2019 (PUBLICAÇÃO EM DOC).

 



Referência: Processo nº 6074.2019/0003144-2 SEI nº 022540966


