
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS NA COMERCIALIZAÇÃO  

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS, ARTESANATOS, ARTESANIAS, LIVROS E ARTES IMPRESSAS  

NA FEIRA GASTRONÔMICA E CULTURAL DO POLO CULTURAL E CRIATIVO VILA ITORORÓ 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021/SMC/CCULT/PVI 

 

 

A Secretaria Municipal de Cultura, considerando o artigo 114, § 5º da Lei Orgânica do Município, o qual dispõe 

sobre a autorização da utilização dos bens municipais por terceiros, para atividades ou usos específicos e 

transitórios, o crescente interesse público no acesso a serviços transitórios de venda de alimentos, bebidas, 

artesanatos e artesanias durante eventos culturais organizados aos finais de semana pelo Polo Criativo e 

Cultural Vila Itororó, espaço cultural integrante da Secretaria e o interesse público em dinamizar uso dos 

espaços públicos da cidade, FAZ SABER que durante o período de estarão abertas as inscrições para seleção e 

credenciamento de interessados, para o período de setembro a dezembro de 2021, prorrogável por igual 

período. 

 

JUSTIFICATIVA: O Polo Cultural e Criativo Vila Itororó é um espaço publico e cultural pertencente à Secretaria 

Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo, dentro de um conjunto remanescente de edificações construídas 

nos anos 1920. 

 

Idealizado por Francisco de Castro, com mais de dez edificações construídas ao longo do século XX para fins 

residenciais e de lazer. A Vila está localizada na encosta do Vale do Itororó, na divisa entre os bairros da 

Liberdade e da Bela Vista, na região central da cidade de São Paulo. Ocupa uma área de cerca de 6.000 metros 

quadrados, no miolo de uma quadra. A Vila Itororó foi tombada pelo CONPRESP (órgão municipal) em 2002 

e pelo CONDEPHAAT (órgão estadual) em 2005. Em 2006, foi objeto de declaração de utilidade pública, tendo 

sido desapropriada pelo governo do Estado e pela prefeitura de São Paulo para fins culturais. A restauração da 

Vila Itororó, iniciada em 2013, é realizada através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura de 

São Paulo e o Instituto Pedra. A primeira fase do restauro foi concluída em 2019. 

Com a eminência da reabertura das áreas comuns da Vila Itororó para atividades artísticas e culturais e 

considerando a dimensão dos espaços, buscando fortalecer a economia criativa e valorizar a prática 

gastronômica que é uma das manifestações culturais mais expressivas do território onde a Vila existe.  

Ainda, com foco na economia criativa, o edital busca trazer para o espaço aberto, agentes culturais que atuam 

na manufatura de artesanatos, artesanias e manualidades, oferecendo assim, um espaço de extroversão 

econômica dos objetos artísticos produzidos.  

Desta forma, a Polo Cultural e Criativo Vila Itororó cria uma importante espaço de fortalecimento da economia 

no processo de retomada das atividades artísticas e culturais devido a pandemia da Covid-19. 

 

I  OBJETO E FINALIDADE 

1.1 - Este edital tem como objeto tornar público o interesse da Municipalidade em divulgar o CHAMAMENTO 

PÚBLICO para promover a isonomia na escolha dos expositores de comidas, artesanatos e artesanias que serão 

comercializados nos eventos organizados pelo Polo Cultural e Criativo Vila Itororó da Secretaria Municipal de 

Cultura, nos termos da Lei Orgânica do Município de São Paulo e do Decreto nº 55.085, de 26 de dezembro de 

2013, para o período de setembro a dezembro de 2021. A autorização de uso do espaço será feita sem 

cobrança de preço público. 

 



 

II  DAS VAGAS, CONDIÇÕES DOS INTERESSADOS E CATEGORIAS 

2.1  Poderão participar deste Chamamento pessoas físicas ou jurídicas, especializados nos ramos pertinentes 

que satisfaçam as condições deste edital, podendo se inscrever em 1 vaga, sob a mesma categoria,  respeitando 

a definição dos pontos para o exercício de comércio, observando os limites mínimos e condições de instalação, 

conforme as seguintes categorias:  

I - Categoria A: alimentos comercializados em veículos automotores (food trucks), assim considerados os 

equipamentos montados sobre veículos a motor ou rebocados por estes, desde que recolhidos ao final do 

expediente, com o comprimento máximo de 3m (três metros), considerada a soma do comprimento do veículo 

e do reboque, e com a largura máxima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros); 

II - Categoria B: alimentos comercializados em carrinhos ou tabuleiros, assim considerados os equipamentos 

tracionados, impulsionados ou carregados pela força humana, com área máxima de 1m² (um metro quadrado); 

III - Categoria C: alimentos comercializados em barracas desmontáveis, com área máxima de 4m² (quatro 

metros quadrados). 

IV - Categoria D: alimentos comercializados em triciclos ou bicicletas, por vezes denominados bikefood, com 

área máxima de 2,50 metros quadrados, impulsionados ou carregados pela força humana. 

V - Categoria E: Artesanatos e Artesanias em barracas desmontáveis, com área máxima de 4m² (quatro metros 

quadrados) 

VI  Categoria F: Artes impressas, fanzines, livros, desenhos pinturas em geral. 

2.1.1. Não será permitida a utilização de botijão de gás. 

2.2  Não poderão participar do credenciamento interessados que: 

2.2.1  Tenham sido impedidas de contratar com a Administração, nos termos do art. 87  

da Lei nº 8.666, de 1993; 

2.2.2  Tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, enquanto perdurar o prazo 

estabelecido na sanção aplicada. 

2.3 Os interessados da categoria de alimentos e bebidas deverão oferecer cardápio diversificado, valorizando 

particularidades de grupos sociais e históricos da Cidade de São Paulo.    

2.4  Após a análise da documentação solicitada, disposta no item 3.3, será publicada a lista dos interessados 

credenciados no Diário Oficial e no site da Secretaria Municipal de Cultura. 

2.5  Conforme a programação anual e necessidade do Polo Cultural e Criativo Vila Itororó, os contemplados, 

que ocuparão os espaços reservados na ocasião de eventos culturais, serão escolhidos por meio de sorteio, 

conforme consta no item 4.5 e 4.6. 

2.6  Ficam reservadas as possibilidades de vagas remanescentes, que serão definidas ao longo do período de 

vigência deste edital, aos interessados que atenderem às especificações deste edital e não tiverem sido 

contemplados anteriormente, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Cultura. 

2.7  O interessado em apresentar proposta para categoria A, deverá providenciar inscrição no Cadastro 

Municipal de Vigilância em Saúde. 

 



 

III  DA INSCRIÇÃO 

3.1  Para se inscrever, o interessado deverá preencher o formulário: https://bit.ly/EditalFeiraDaVila  

3.2  No ato da inscrição, o interessado deverá anexar os documentos necessários, de acordo com a natureza 

jurídica do soliticante. 

3.3.1  Para pessoas jurídicas: 

I - cópia do contrato social, do requerimento de empresário individual devidamente registrado, ou Certificado 

da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, conforme o caso, emitido pela Receita Federal do 

Brasil; 

II - cópia do documento de identidade e do CPF dos sócios ou do titular da pessoa jurídica; 

III - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

IV - comprovante de inscrição no CCM - Cadastro de Contribuintes Mobiliários; 

V - comprovante de situação regular no  Cadastro Informativo Municipal - CADIN em nome da pessoa jurídica 

requerente. O comprovante pode ser obtido através de uma consulta por meio do link: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/Pesq_Deb.aspx; 

 

VII - declaração (modelo disponível no Anexo III) de que os equipamentos que serão utilizados atendem às 

condições técnicas necessárias e se encontram em conformidade com a legislação sanitária, de higiene e 

segurança do alimento, controle de geração de odores e fumaça; 

XIII - atestado médico de aptidão do interessado para o exercício da atividade; 

IX - indicação dos auxiliares, se houver, com o respectivo documento de identidade, Cadastro de Pessoa Física - 

CPF e atestado médico de aptidão para o exercício da atividade; 

X - certificado de realização de curso de boas práticas de manipulação de alimentos em nome dos sócios da 

pessoa jurídica e/ou dos auxiliares, ministrado pelas Unidades de Vigilância e Saúde (UVIS); 

XI - certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV em nome do credenciado, para os equipamentos 

da categoria A; 

XII - inscrição no Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde  CMVS, para interessados em apresentar proposta 

para categoria A. 

3.3.2  Para pessoas físicas: 

I - cópia do documento de identidade e do CPF; 

II - comprovante de residência atualizado em nome do requerente ou de pessoa da família, desde que 

comprovado o parentesco, ou no nome do locador, mediante apresentação do contrato de locação; 

III - comprovante de inscrição no CCM - Cadastro de Contribuintes Mobiliários ou declaração de que nada deve 

à PMSP (modelo disponível em Anexo ); 

IV - comprovante do Cadastro Informativo Municipal - CADIN em nome da pessoa física requerente. O 

comprovante pode ser obtido através de uma consulta com o CPF do interessado no link: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/Pesq_Deb.aspx; 

https://bit.ly/EditalFeiraDaVila
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/Pesq_Deb.aspx
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/Pesq_Deb.aspx


 

V - declaração (modelo disponível no Anexo III) de que os equipamentos que serão utilizados atendem às 

condições técnicas necessárias em conformidade com a legislação sanitária, de higiene e segurança do 

alimento, controle de geração de odores e fumaça. 

VI - atestado médico de aptidão do interessado para o exercício da atividade; 

VII - indicação dos auxiliares, se houver, com o respectivo documento de identidade, Cadastro de Pessoa Física - 

CPF e atestado médico de aptidão para o exercício da atividade; 

VIII - certificado de realização de curso de boas práticas de manipulação de alimentos em nome da pessoa física 

ou/e dos auxiliares, ministrado pelas Unidades de Vigilância e Saúde (UVIS); 

IX - certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV em nome do credenciado para os equipamentos 

da categoria A; 

X - inscrição no Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde -  CMVS para interessados em apresentar proposta 

para categoria A. 

 

3.4  É de responsabilidade dos autorizados a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos os 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício, cujos 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Administração. 

 

 

IV. DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO 

4.1  A documentação referente à habilitação ao credenciamento será objeto de análise da equipe 

administrativa do Polo Cultural e Criativo Vila Itororó, à qual caberá a avaliação da conformidade dos 

documentos com as exigências do edital, sendo desclassificados, motivadamente, os proponentes que não 

atendam aos requisitos estabelecidos neste edital. 

4.2 A análise da viabilidade do pedido de autorização de uso para determinado ponto levará em consideração 

os seguintes requisitos: 

a) A compatibilidade entre o equipamento e o local pretendido, considerando as normas de trânsito, o 

fluxo seguro de pedestres, automóveis e demais veículos, as regras de uso e ocupação do solo e as 

normas de acessibilidade;  

b) A adequação do equipamento quanto às normas sanitárias e de segurança do alimento, com especial 

atenção aos casos de venda de alimentos perecíveis, que deverão receber condições especiais de 

conservação para mantê-los resfriados, congelados ou aquecidos. 

c) As eventuais incomodidades que poderão ser geradas pela atividade pretendida. 

4.3  O pedido será indeferido quando constatada a inadequação do ponto pretendido ou a incompatibilidade 

entre o ponto, o equipamento a ser utilizado, os dias e horários pretendidos, os alimentos a serem 

comercializados ou inadequação da documentação ofertada. 

4.4  Concluída a análise preliminar de viabilidade do pedido e havendo mais de um interessado no ponto 

indicado no edital, as propostas apresentadas serão separadas por ponto ou espaço disponível nos 

equipamentos culturais e tipo de categoria, procedendo-se, em seguida, ao sorteio para determinar a ordem de 

convocação dos interessados. 



 

4.5 O resultado da seleção e a ordem de convocação dos interessados, determinada por sorteio, serão 

publicados no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo na Internet 

quinzenalmente conforme cronograma de eventos e atividades do Polo Cultural e Criativo Vila Itororó. 

4.6  Da decisão da comissão caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a publicação no Diário 

Oficial, contendo a lista dos credenciados habilitados. A formalização do pedido de recursos deverá ser enviada 

por e-mail para: vilaitororo@prefeitura.sp.gov.br . 

 

V  DO CHAMAMENTO DOS CREDENCIADOS PARA OS EVENTOS CULTURAIS 

5.1  A Secretaria Municipal de Cultura, de acordo com sua programação cultural, tornará público, por meio do 

Diário Oficial, sítio eletrônico e mídias sociais, o credenciado selecionado, por meio de sorteio quando couber. 

5.2 - O sorteio ocorrerá sempre que houver um evento de programação específica do Polo Cultural e Criativo 

Vila Itororó, com a finalidade de selecionar a quantidade de interessados que a gestão do espaço julgar 

necessário. A divulgação do sorteio será feita pelo site da Secretaria Municipal de Cultural, com no mínimo 3 

dias antes do evento, para que possíveis interessados possam participar.  

5.3  O sorteio será realizado presencialmente no Polo Cultural e Criativo Vila Itororó, na Rua Maestro Cardim, nº 

60, Bela Vista, e será divulgado nos canais de comunicação do mesmo.  

5.4  Caso o selecionado não tenha interesse em participar do evento, deverá comunicar formalmente à 

Secretaria Municipal de Cultura no primeiro dia útil após publicação no Diário Oficial da data pré-estabelecida, 

via e-mail.  

VI  DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1  As autorizações expedidas em favor dos contemplados serão revogadas imediatamente após o término do 

evento ou a qualquer tempo, desde que configurada a situação de conveniência e oportunidade, não havendo 

direito a indenização de qualquer espécie. 

6.2  Os contemplados terão a obrigação de indenizar quaisquer danos ao mobiliário urbano (floreiras, 

jardineiras, posteamento etc.) e patrimônio privado. 

6.3  A energia elétrica para o uso dos credenciados, quando necessário, ficará sujeita à consulta de 

disponibilidade. 

6.5  Do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde: 

6.5.1  A inscrição no Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde publicada no Diário Oficial da Cidade deverá ser 

apresentada, pelo interessado selecionado, à Secretaria Municipal de Cultura, conforme o caso, em até 10 (dez) 

dias, contados da publicação de que trata o item 4.5 deste edital, para instrução do processo e emissão da 

Autorização de credenciamento, que deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

6.5.2  Após a publicação do Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde no Diário Oficial da Cidade, a 

Coordenação de Vigilância em Saúde  COVISA e as Supervisões de Vigilância em Saúde - SUVIS, terão o prazo de 

90 (noventa) dias, prorrogáveis uma vez por igual período, para realizar a inspeção sanitária do equipamento, 

conforme prevê o Decreto 55.085/2014. 

6.5.3  O estacionamento do veículo do equipamento da categoria A, caso aconteça nas vias públicas, conforme 

a necessidade da Secretaria deverá obedecer às regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e nas 

resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, bem como à regulamentação estabelecida pelo órgão 

executivo municipal de trânsito. 

mailto:vilaitororo@prefeitura.sp.gov.br


 

6.6  Do Curso de Boas Práticas: 

6.6.1  Considerando que a realização do Curso de Boas Práticas ministrado pelas Unidades de Vigilância e Saúde 

(UVIS) depende de disponibilidade de dias e horários, a Secretaria respeitará o prazo necessário para que o 

interessado consiga o certificado, desde que seja enviada uma notificação à Secretaria, por e-mail ou 

pessoalmente, informando a data de realização do curso. 

6.7  Os credenciados devem recolher o lixo gerado pela sua atividade, obedecendo as regras vigentes. 

6.8  O credenciado que descumprir qualquer requisito ou regra deste edital estará sujeito a 

descredenciamento. 
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Anexo I 

DECLARAÇÃO 

Ao Ilustríssimo Senhor Secretário, 

 
Eu,   , pessoa física ou jurídica, inscrita sob o 
CPF e/ou CNPJ , comerciante 
de declaro que o equipamento de 
categoria   está totalmente legalizado e seguramente estruturado com equipamentos adequados 
para manipulação e venda de produtos alimentícios e/ou bebidas quentes e/ou geladas. 

Especificações do equipamento (para categoria A): 

 

Dimensões (tamanho):   
 

Energia elétrica: 110volts                  220volts 
 

O equipamento possui: 

Geladeira 

Coifa 

Extintor 

Pia 

Reservatório de água 

Outros (quais): 

 
 

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. 

 

 

São Paulo, de de 2021. 

 
 

 

Nome 

 Assinatura



 

 

 

DECLARAÇÃO PARA ÀQUELES QUE NÃO POSSUEM CCM 

 
 
 

À 

Secretaria Municipal de Cultura 

Gabinete 

 
 

 
Prezados Senhores, 

 
 
 

Declaro sob penas da lei que não tenho débitos perante as FAZENDAS PÚBLICAS, em 
especial perante a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e, que não possuo Cadastro de 
Contribuinte Mobiliário – CCM, na PMSP. Estou ciente de que o ISS incidente sobre a operação será 
retido. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

NOME 

 
CPF 

 

RG (completo, com estado) 

 


