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CHAMAMENTO PÚBLICO SECRETARIA DE CULTURA Nº 02/2022 
 

SELEÇÃO DE ENTIDADES PARA PARTICIPAÇÃO NA  
FESTA DE SANTA CRUZ / 2022 

 

A Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes, através da Secretaria de 

Cultura torna público que estarão abertas, de 04 a 12 de Maio de 2022 as inscrições 

para seleção de entidades sociais interessadas em obter licença para comércio de 

comidas típicas na festa de Santa Cruz. 

  DO OBJETO  
 

1. O presente chamamento público visa selecionar e credenciar entidades sociais 

que demonstre interesse na comercialização de comidas típicas na festa de Santa Cruz. 

1.1. A participação se dará atraves de concessão para o comércio dos itens 

tradicionais, tipicos da festa.. 

1.2. A estrutura das barracas será de responsabilidade das entidades e devendo 

seguir as padronizações barracas cobertas medindo 3m x 3m.    

1.3. A Festa de Santa Cruz acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2022 das 18h 

às 23h, no Memorial Sakai localizado na rua Rebolo Gonzales, 185 – Vila Cercado 

Grande. 

  DAS EXIGENCIAS PARA PARTICIPAÇÃO  
 

2. Poderão participar deste chamamento as organizações não governamentais 

devidamente registradas, sociedades de bairros, instituições religiosas e creches 

conveniadas junto à prefeitura; 

 

2.1. As entidades listadas no item 2 devem obrigatoriamente estar em atividade no 

ano de 2022 e ter sua sede no município de Embu das Artes ou que comprove atividade 

no município. 

  DAS VAGAS E INSCRIÇÕES  
 

3. Serão contempladas 11 (onze) entidades conforme vagas abaixo: 
 

Categoria Vagas 

Alimentação – Bolos e doces caseiros 01 

Alimentação – Cachorro Quente 01 

Alimentação – Lanches 01 

Alimentação – Pastel 01 
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Alimentação – Derivados de milho 01 

Alimentação - Churrasco 01 

  

Alimentação – Caldos, quentão e vinho quente 01 

Alimentação – Batata frita e salgados 01 

Alimentação – Pipoca, algodão doce e doces industrializados 01 

Batidas e afins  01 

Jogos -Brincadeiras  01 

 

 
3.1. As inscrições são gratuitas e deverão ser protocoladas pessoalmente, na 

Secretaria de Cultura, localizada na sede da Prefeitura de Embu das Artes junto a Rua 

Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114 – Centro – Embu das Artes/SP, no período de 

04 a 12 de maio de 2022 das 8h30 às 16h00. 

3.2. Cada participante deverá fazer uma única inscrição para comercializar produtos de 

uma única categoria no referido evento. 

3.3. As propostas devem ser apresentadas contendo: 
 

a. Ficha de inscrição preenchida e assinada (anexo I); 

b. Oficio em papel timbrado com a solicitação assinada pelo representante legal da 

entidade; 

c. Cópia da Ata de eleição e posse da diretoria atualizada; 

d. Cópia do documento de identificação com foto do representante legal da 

entidade; 

e. Cópia do documento de identificação com foto do requerente; 
 

3.4. Serão anuladas as propostas que não atenderem os termos do presente 

documento. 

3.5. O ato da inscrição implica na automática e plena concordância com as normas deste 

Chamamento Público. 

  DA SELEÇÃO  
 

4. Caso o número de inscrições ultrapasse o número de vagas oferecidas, será 

realizado o sorteio dos inscritos, gerando uma lista de classificação por categoria. 

4.1. Caso o número de inscrições seja inferior ao número de vagas oferecidas dentro de 

uma categoria, as vagas remanescentes serão ofertadas entre os inscritos não 
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contemplados no sorteio. 

4.2. Durante o sorteio por categoria não será obrigatória a presença dos inscritos. 
 

4.3. O sorteio será aberto ao público, e ocorrerá no dia 17 de Maio de 2022  as 10 horas 

no “Centro Cultural Mestre Assis”, localizado no Largo 21 de Abril, 29 – Centro, neste 

município. 

4.4. A relação dos selecionados será divulgada no site da prefeitura - 

www.cidadeembudasartes.sp.gov.br. 

4.5. No caso de desistência, impossibilidade ou indeferimento da participação dos 

candidatos selecionados, será chamado o próximo candidato na ordem sucessiva 

disponibilizando as vagas aos participantes classificados. 

4.6. Em casos de indeferimento, os candidatos terão para recorrer até 16 de Maio de 

2022. 

4.7. Os candidatos sorteados deverão comparecer na Secretaria de Cultura em 02 (dois) 

dias uteis para demonstrar o interesse na vaga e dar andamento em sua solicitação. 

4.8. Os candidatos sorteados que não comparecerem no prazo estabelecido serão 

desclassificados e a vaga será oferecida ao próximo da lista de espera. 

  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

5. Na categoria “Alimentação”, será autorizada a comercialização de águas, sucos, 

refrigerantes e cervejas. 

5.1. Na categoria “Alimentação lanches tipos/diversos”, só poderá ser utilizada chapa 

elétrica. 

5.2. Só será permitida a utilização de botijão de gás de até cinco quilos (5kg) no local.  

5.3. Fica a comercialização de bebidas alcoólicas destiladas exclusivamente para barracas 
de batidas e afins, porém a mesma não será autorizada a comercialização de águas, 
sucos,  refrigerantes e cervejas. 

5.4. Na categoria “Brinquedos” não poderá ser comercializado qualquer brinquedo que 
incentive atos de violência ou crime no local (exemplo, imitações de arma de fogo). 

5.5. Cada entidade fica responsável por recolher o lixo do seu espaço. 

5.6. Caberá a cada entidade contemplada a decoração de sua barraca no tema da festa. 

5.7. Os participantes selecionados para o evento “FESTA DE SANTA CRUZ” não farão  jus 
a qualquer tipo de indenização caso seja cancelada qualquer atividade. 

5.8. Caberá a Secretaria de Cultura a definição dos locais de fixação de cada barraca. 

5.9. A Secretaria de Cultura poderá, a qualquer tempo, revogar ou anular este 
chamamento. 

5.10.  Fica também, convencionado que as entidades contempladas autorizam, em caráter 

http://www.cidadeembudasartes.sp.gov.br/
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permanente, o uso das fotos, filmes e imagens obtidas, bem como as obtidas por 
terceiros, onde estejam fixadas imagens dos representantes da entidade, com 
finalidade de divulgação, por qualquer tipo de mídia, das atividades institucionais da 
Prefeitura. 

5.11. Esclarecimentos acerca do conteúdo deste Chamamento Público poderão ser obtidos 
através do e-mail cultura@embudasartes.sp.gov.br e dos telefones (11) 4785- 3683/ 
4785-3686. 

5.12. Todos os avisos e Publicações serão publicados no site 
www.embudasartes.sp.gov.br. 

5.13. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos dos proponentes 
inscritos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da 
contratação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

5.14. Os casos omissos serão analisados pela Secretaria de Cultura 

 

 

 

 

Embu das Artes/SP, em 27 de Abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Carlos Alberto da Silva Noia 

Secretário Municipal de Cultura

http://www.embudasartes.sp.gov.br/
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ANEXO I  

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 

CHAMAMENTO PUBLICO SECRETARIA DE CULTURA N°01/2022 
 

NOME: 

RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

E-MAIL: 

CNPJ: 

TELEFONE COMERCIAL TELEFONE DO REPRESENTANTE 

CATEGORIA QUE DESEJA PARTICIPAR: 

 
 

Declaro estar ciente de que as informações ora fornecidas são de minha inteira 

responsabilidade e que a participação no presente chamamento público implica em 

plena concordância com seus termos e anexos. 

 

 
  ,          de de 2022. 

 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
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