
 
 

 

Prefeitura Municipal de Suzano 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 
 EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 03/SMC/2019 

CHAMADA PÚBLICA PARA PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES SÓCIO-
ASSISTENCIAS NA FEIRA GASTRONÔMICA DAS FESTIVIDADES DO 

ANIVERSÁRIO DE SUZANO E OUTRAS FESTIVIDADES 
 

 A Secretaria Municipal de Cultura do Município de Suzano visa, por 
meio e nos termos deste edital, a estabelecer as regras para participação de insti-
tuições sócio-assistenciais em Feira Gastronômicas das festividades do aniversário 
de Suzano e outras festividades. As festividades do aniversário de Suzano ocorre-
rão no Parque Max Feffer nos dias 05, 06 e 07 de abril e as demais festividades 
promovidas pela municipalidade ocorrerão em outras datas e localidades no terri-
tório do município. 

 
 
1. DA FINALIDADE 
 
1.1. A finalidade desta Chamada Pública é tornar público a qualquer instituição 
sócio-assistencial, devidamente inscrita no Conselho Municipal competente, em 
regular funcionamento em Suzano, a forma e condições para cadastro de 
instituições interessadas em participar das feiras gastronômicas em festividades do 
aniversário do município e outras festividades visando comercializar alimentos para 
pronto consumo. 
 
2.2 DO OBJETIVO E REGRAS 
2.1. Objetivo desse é garantir oferta de alimentos de pronto consumo para a popu-
lação em geral que esteja presente no conjunto de eventos do aniversário de Su-
zano e outras festividades. Estes eventos tem por objetivo promover o acesso da 
população a um conjunto de serviços de interesse público, entre eles acessar bens 
culturais, de lazer e de esporte durante o mês de aniversário do município de Su-
zano e outros. 
 
2.2. As instituições cadastradas poderão comercializar produtos, em acordo com a 
Secretaria de Cultura, e atendendo a legislação cabível, em especial à que trata da 
segurança sanitária. 
 
2.3.A Secretaria de Cultura se reserva o direito em determinar o número de 
instituições participantes a cada evento, e de estabelecer em acordo com as 
instituições o conjunto de produtos a serem comercializados. 
 
2.4. As  instituições selecionadas ficam autorizadas a apoiarem a montagem das 
estruturas, promoverem a divulgação e outros ações de apoio à plena realização 
das festividades, nas formas estabelecidas pela Secretaria de Cultura de Suzano. 
 
2.5. As instituições interessadas deverão efetuar seu cadastro junto à Secretaria 
Municipal de Cultura, sito à Rua Benjamin Constant, 682 – centro – Suzano, entre 
os dias 01 e 22 de março, das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. 
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 3. DOS ESCLARECIMENTOS 

 
3.1. Fica de forma única e exclusiva de contato o e-mail cultura@suzano.sp.gov.br 
e o telefone (11) 4747-4180, da Secretaria Municipal de Cultura. 
 
3.2. Qualquer dúvida ou esclarecimento a respeito dos critérios abordados poderão 
ser resolvidos por meio dos contatos descritos no item 4.1. 
 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 
 
4.1. Não poderão participar instituições que sejam declaradas inidôneas, que 
estejam em condição de débito fiscal junto à Fazenda Municipal ou que não estejam 
formalmente sediadas em Suzano. 
 
4.2. As instituições interessadas deverão comprovar sua regularidade fiscal e 
trabalhista. 
 
4.3. As instituições poderão declinar do interesse em participar das Festividades a 
qualquer tempo. 
 
 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1. A Secretaria Municipal de Cultura reserva-se ao direito de alterar, reprogramar 
ou cancelar em todo ou em parte esta chamada pública por interesses públicos ou 
motivados de força maior. 
 

Suzano, 28 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

GERALDO GARIPPO 
Secretário Municipal de Cultura 
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 ANEXO I - PROPOSTA 

 
Razão Social: _________________________________________________  

CNPJ/CPF:___________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________ 

Telefones:___________________e-mail:____________________________ 

Nome de responsável legal: ______________________________________ 

Contato do responsável:_________________________________________ 

 

 

 

 

 Suzano, ___ de ___________ de 2019. 

 

 

 

Declaro interesse em cadastrar a instituição acima descrita nos termos da 

Chamada Pública 03/SMC/2019 para participação em feiras gastronômicas em 

festividades no município de Suzano. 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

 
Assinatura:________________________________________________________. 

 
 
 

  
  
 
 
  


