
 

AVENIDA JOSÉ CABALLERO, 143 – CENTRO, SANTO ANDRÉ – SP. CEP: 09040-210 
TELEFONE: (11) 4433-9036 / www.semasa.sp.gov.br 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMASA – Nº 02/2022 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo 

André, inscrito no CNPJ 57.604.530/0001-66, com endereço na Avenida 

José Caballero, 143 – Vila Bastos – Santo André, CEP 09040-210, na 

qualidade de Órgão Responsável pela coordenação e gestão do Parque 

Natural Municipal do Pedroso, de acordo com a Lei 7733/1998, Decreto 

15262/2005, Lei 8947/2007 e Decreto 16878/2016, e com o Plano de 

Manejo da Unidade de Conservação, por meio do Departamento de 

Gestão Ambiental e com anuência do Conselho Gestor do Parque, torna 

público o presente CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO, 

nas condições estabelecidas, ressaltando que todas as partes deste 

Instrumento são complementares entre si. 

 

 

2. OBJETO 

2.1. O presente Edital tem por objeto CHAMAMENTO PÚBLICO DE 

CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas, cujo objeto social 

seja compatível, visando o recebimento de manifestações de interesse 

na outorga de permissão de uso do espaço público referido e a venda de 

alimentos, bebidas ou produtos artesanais, no DOMINGO NO 

PEDROSO – EDIÇÃO ESPECIAL MÊS DAS CRIANÇAS. 

2.1.1. Para fins da comercialização acima referida, entendem-se as categorias, 

com respectivas especificações e quantidade de vagas, o constante no 

Anexo I. 

2.1.1.1. As categorias elencadas nas alíneas A a C, além dos alimentos 

citados, poderão comercializar bebidas diversas (ex: refrigerantes, 

sucos naturais, e/ou industrializados, água com e sem gás, café, 

etc.), ficando proibida a comercialização, doação e distribuição de 

bebidas alcoólicas de qualquer tipo e em qualquer que seja a sua 

forma ou apresentação, bem como cigarros e afins. 

2.1.1.2. A categoria será definida pelo produto principal de venda, sendo 

necessária sua especificação na ficha cadastral (Anexo II deste 

edital). 

2.1.1.3. A estrutura para comercialização dos produtos especificados deverá 

ser realizada através de tendas das cores azul ou branca, bancadas, 

estantes, carrinhos ou veículos motorizados, sendo o tamanho 

máximo de 3,0 m de fachada, além de mesas e cadeiras, de 

responsabilidade dos permissionários. 

2.1.2. O evento ocorrerá no dia 23/10/2022, das 10h às 17h, na Zona de Uso 

Intensivo (ZUI) do Parque Natural Municipal do Pedroso. 
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2.1.3. O evento será dedicado à população em geral, especialmente às 

crianças, de acordo com os termos deste edital. 

2.1.4. É eximida ao Departamento de Gestão Ambiental - SEMASA a 

obrigatoriedade do fornecimento de energia elétrica. A mesma poderá 

ser disponibilizada de acordo com a capacidade do Parque. 

2.1.5. As permissões serão específicas, assinadas pelo Departamento de 

Gestão Ambiental, em caráter precário, de forma pessoal e 

intransferível, e poderão ser revogadas a qualquer momento, pelo 

descumprimento das condições executórias por parte dos interessados 

ou por motivo de interesse público, de formulação exclusiva da 

administração municipal, não cabendo qualquer modalidade 

indenizatória. 

2.1.6. Os interessados em participar da presente convocação pública poderão 

vistoriar a área de eventos do Parque do Pedroso, de modo a 

certificarem-se acerca das reais condições físicas e estruturais, não 

sendo aceitas, posteriormente, mesmo para aqueles que não adotaram 

tal precaução, quaisquer alegações de desconhecimento. 

 

2.2. JUSTIFICATIVA 

O evento “DOMINGO NO PEDROSO – EDIÇÃO ESPECIAL MÊS DAS 

CRIANÇAS” tem como objetivo proporcionar à população, em especial às 

crianças, oportunidades de educação ambiental, lazer, cultura e esporte em 

consonância com as diretrizes do Plano de Manejo da Unidade de 

Conservação e com a anuência do Conselho Gestor do Parque, paritário, com 

membros do poder público e da sociedade civil. 

 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES 

3.1 São obrigações dos contemplados: 

3.1.1 Manter a limpeza do entorno do seu espaço de comercialização do 

início ao final do período autorizado; 

3.1.2 Possuir lixeiras para resíduos secos e úmidos gerados pelo 

funcionamento da atividade; 

3.1.3 Recolher e destinar seu resíduo em local destinado pela 

Administração do Parque; 

3.1.4 Ter pessoal apto ao manuseio e Boas Práticas de alimentos; 

3.1.5 Os permissionários serão responsáveis pela segurança de seus 

equipamentos e funcionários; 

3.1.6 Arcar com as despesas de operação, transporte, segurança, 

hospedagem, alimentação e limpeza do local de trabalho, bem como 

os termos estabelecidos pelo Código Mundial da Vigilância Sanitária; 

3.1.7 Cumprir os horários, bem como utilizar os itinerários de carga e 

descarga estabelecidos pela Administração do Parque; 

3.1.8 Cumprir as Normas Gerais do Capítulo 4 do Volume II do Planejo de 

Manejo da Unidade de Conservação e das demais legislações 

ambientais vigentes. 
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4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Poderão participar pessoas físicas residentes ou pessoas jurídicas com 

CNPJ ativo com endereço de atuação na Zona de Recuperação Urbana do 

Município de Santo André, conforme Plano Diretor Municipal, e de acordo 

com uma das diretrizes do Plano de Manejo da Unidade de Conservação 

de incentivar a economia local. 

4.2 A documentação exigida deverá ser entregue dentro de um envelope com 

os documentos listados abaixo: 

4.2.1 Comprovante de residência do responsável pela atividade; 

4.2.2 Cópia de RG e CPF do responsável pela atividade; 

4.2.3 Ficha cadastral de CNPJ da pessoa jurídica; 

4.2.4 Ficha cadastral conforme Anexo II deste edital; 

4.2.5 Para as categorias das alíneas A a C previstas no Anexo I, 

certificado de realização de Curso de Boas Práticas de manipulação 

de alimentos ou outro documento equivalente; 

4.3 PERÍODO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS – PROPOSTA DE 
ADESÃO: das 09h às 12h do dia 11 de outubro de 2022. 

4.4 LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS: A documentação exigida 
neste edital deverá ser entregue em envelope fechado, pessoalmente, na 
sede administrativa do Parque do Pedroso, em frente ao playground, na 
Estrada do Pedroso, 3000 – Parque Miami. 

4.5 Consultas e esclarecimentos podem ser requeridos no endereço eletrônico 
eman@semasa.sp.gov.br ou pelo telefone: 4433-9054. 

4.6 DA VISITA TÉCNICA 

4.6.1 A proponente interessada, facultativamente, poderá visitar o local do 

evento, localizado na Estrada do Pedroso, 3000 – Parque Miami, 

entre as quadras e o refeitório.  

4.6.2 Durante a visita técnica a proponente tomará ciência do ambiente 

operacional do Parque com o objetivo de dirimir dúvidas, bem como 

auxiliar na formulação da proposta com o conhecimento obtido. 

4.6.3 A visita técnica poderá ser realizada até 01 (um) dia antes da data 

limite para envio da documentação, das 08h às 17h, sendo que 

quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas pelo telefone (11) 4433-

9054. 

4.7 Será constituída pelo SEMASA comissão específica, composta por 3 (três) 

servidores, que serão responsáveis pelo processamento da presente 

convocação pública, atribuída a mesma, dentre outras atribuições, o 

exame da documentação exigida e das manifestações de interesse 

apresentadas, bem como das demais providências necessárias. 
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5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

5.1 Havendo maior número de postulantes do que os de vagas previstas neste 

edital será realizado sorteio na presença de todos os participantes na 

mesma data e hora da abertura dos envelopes. 

5.1.1 A administração pública, caso entenda ser oportuno e conveniente, e 

havendo comum acordo entre todos os qualificados para cada 

categoria, poderá, mediante ciência e aceite em ata de reunião, não 

realizar sorteio e, então, conceder a permissão de uso a número 

superior de qualificados ao previamente estipulado no Anexo I. 

 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA 
PERMISSÃO 
 

6.1. Serão considerados DESCLASSIFICADOS os interessados que: 

a. Possuam algum histórico de não atendimento a qualquer edital anterior 

que tenham sido contemplados; 

b. Não entreguem a documentação exigida neste edital; 

6.2. A permissão de uso poderá ser revogada em caso de: 

a. Não atendimento a qualquer um dos itens do presente edital; 

b. Não atendimento às especificações do Plano de Manejo do Parque, 

regulamentado pelo Decreto Municipal nº 16.878/2016 ou da Lei 

Municipal nº 7.733/1998 e seus Decretos regulamentadores; 

c. Danos ao patrimônio. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O resultado do Chamamento será publicado no dia 14 de outubro de 2022; 

7.2. Independentemente de declaração expressa, a participação na presente 

convocação pública implica, automaticamente, na concordância e sujeição às 

condições executórias estabelecidas, ou que vierem a ser fixadas, pela 

administração pública para a consecução de seu objeto. 

7.3. Em caso de cancelamento do evento, em função da pandemia ou de 

qualquer outro motivo, os resultados deste chamamento serão 

desconsiderados, devendo ser realizado outro para novos eventos. 

Parágrafo 1º: Em caso de adiamento do evento em até 30 dias da sua data 

prevista, prevalecerão os resultados deste Chamamento Público. 

7.4. Eventuais impasses ou situações não previstas por este edital serão 

decididos com base na legislação vigente. 

 

 

 

Gilvan Ferreira de Souza Júnior 

SUPERINTENDENTE DO SEMASA 


