Prefeitura de São José do Rio Preto, 23 de Junho de 2016. Ano XIII – nº 3777 – DHOJE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2016 –
FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FOOD TRUCK 2016

A Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Negócios de Turismo - SEMDEC, torna pública a abertura de inscrições para a seleção de propostas de
equipamentos para a comercialização de Comida de Rua, denominados food trucks, para participar do
FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FOOD TRUCK 2016, a ser realizado em
conjunto com o FIT – FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO, durante o período de 09 a 16 de Julho de
2016, nos termos do presente Edital.
Tendo como proposta estimular e valorizar a Gastronomia na cidade a partir da prática da Comida de Rua,
levando em consideração a diversidade de sabores e qualidade, o presente Edital visa concretizar os
direitos culturais em âmbito municipal, nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal e de todo o
amplo cabedal legislativo municipal que caminha no mesmo sentido.
1 – DO CONCEITO
1.1. Com o propósito de estimular e valorizar a gastronomia na cidade a partir da prática da Comida de Rua
em Food Trucks, levando em consideração a diversidade de sabores, qualidade, higiene e segurança
alimentar, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios do Turismo visa a organizar o
Festival de Gastronomia de São José do Rio Preto – Food Truck 2016 a ser realizado na área externa
(estacionamento) do Teatro Municipal Paulo Moura, com a participação de, no máximo, 28 (vinte e
oito) proponentes que serão selecionados através do presente Edital para participação, dividindo
espaço com uma variada programação cultural.

2 – DO OBJETO
2.1. O presente edital visa a seleção de 28 (vinte e oito) propostas de equipamentos de FOOD TRUCKS
(destinados à venda de pratos doces ou salgados e cervejas artesanais) para a participação do FESTIVAL
DE GASTRONOMIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FOOD TRUCK 2016, promovido pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO.
2.1.1. Por Comida de Rua entende-se a gastronomia e a venda de alimentos comercializados em veículos
automotores, assim considerados equipamentos montados sobre veículos a motor ou rebocados por estes
ou carros adaptados, COM DIMENSÕES MÁXIMAS DE 5,00mts (comprimento) X 2,20mts(largura) X
2,50 mts. (altura), localizados ao ar livre, em locais públicos ou privados. É um tipo de comida que tem
inovado em sabores e influências culinárias, que se destaca pelos preços acessíveis e pela diversidade
gastronômica, para todos os paladares e bolsos.

2.2. A municipalidade não concederá qualquer espécie de premiação financeira aos selecionados.
3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do processo seletivo de que trata o presente Edital SOMENTE pessoa física que
exerça atividades no segmento da gastronomia tipo food truck, com atividade desenvolvida em espaços
públicos ou privados, que firme declaração de não estar legalmente impedido de participar de eventos desta
natureza.
3.2. Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (uma) proposta de Food Truck atuante.

4 – DAS OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES
4.1. A infraestrutura necessária para elaboração e venda dos pratos e produtos é de exclusiva
responsabilidade do proponente, inclusive despesas com segurança do local, organização do
espaço entre os participantes, banheiros químicos e demais acomodações necessárias ao evento.
Fica facultada a contratação e realização de shows artísticos pelos proponentes, sob sua inteira
responsabilidade.
4.2. Os proponentes selecionados assinarão termo de compromisso se comprometendo a participar do
FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FOOD TRUCKS 2016, confirmando sua
disponibilidade para as datas de realização do Festival, que ocorrerá durante o período de 09 a 16 de
julho de 2016.
4.3. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo não se responsabiliza
pela obtenção das licenças, alvarás ou permissões necessárias à exposição dos equipamentos no local, de
responsabilidade de outras secretarias ou órgãos públicos, municipais, estaduais ou federais, tampouco
pela elaboração e venda dos produtos, em especial junto à Vigilância Sanitária, devendo o proponente
apresentar esses documentos no ato da inscrição para participação no Festival
4.4. A venda de alimentos pelo proponente deve oferecer as condições necessárias para o fornecimento de
alimentos seguros, atendendo às Normas Sanitárias Vigentes, conforme a especificidade de cada produto
comercializado.
4.5. A procedência da matéria-prima utilizada na elaboração dos pratos deverá ser comprovada, bem como
o local de preparo, o transporte e o armazenamento do alimento deverá atender às exigências da
Legislação Sanitária vigente.
4.6. A estrutura disponibilizada pela organização do Festival aos proponentes ficará restrita ao oferecimento
de um ponto de distribuição de água e energia elétrica no local, ficando sob responsabilidade exclusiva dos
interessados a ligação destes pontos aos respectivos equipamentos. Para melhor acomodação do público, a
organização também ficará responsável em disponibilizar, gratuitamente, a título de comodato, 03 (três)
estruturas metálicas (barracas), com 10x10 metros, além de 01 (um) palco para apresentação de shows,
ficando, os custos de montagem e desmontagem a cargo dos proponentes.
4.7. O proponente responsabiliza-se pelo pagamento do pessoal a ele vinculado, inclusive pelos
ingredientes do prato a ser servido no Festival, assumindo, ainda, todos os ônus oriundos de atos e
omissões por ele realizados ou por seus colaboradores.
4.8. Os selecionados se responsabilizam por eventuais danos, de quaisquer espécies, causados ao
patrimônio do município, seus equipamentos culturais ou a terceiros, por si, seus prepostos, representantes,
que tenham como causa a má execução do objeto deste Edital, ou então, a ocorrência de negligência,
imperícia ou imprudência, obrigando-se a arcar com todos os ônus decorrentes.
4.9. Os interessados selecionados deverão efetuar o pagamento de Preço Público, consoante Decreto
Municipal n.º 13.863/2008 (art. 21, inciso III) e Taxa de Licença e Funcionamento, de acordo com a Lei
Municipal n.º 5.447/1993 (art. 29, alínea “b e § único), através de guia de pagamento expedida pela
Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de
Turismo, devendo ser quitada até o dia 08 de julho do corrente ano.

Área Reservada

5m X 2,2m = 11m²

Preço Público

R$ 138,96

Taxa de Licença

R$ 45,54

TOTAL

R$ 184,50

5 – DA REALIZAÇÃO
5.1. Fica definido o período de 09 a 16 de julho de 2016 para a realização do FESTIVAL DE
GASTRONOMIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FOOD TRUCK 2016, nos horários definidos pela
programação apresentada pelo FIT - Festival Internacional de Teatro.
5.2. Os selecionados terão à sua disponibilização infraestrutura, logística e divulgação sob responsabilidade
da SEMDEC em conjunto com a produção do FIT – Festival Internacional de Teatro e Secretaria Municipal
de Comunicação.
5.3.1. Deverá ser firmada a autorização por escrito do proponente para uso de sua imagem em peças
de divulgação e promoção do FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FOOD
TRUCK 2016.

6 - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
6.1. O prazo para a realização das inscrições será de 27 de Junho de 2016 a 1.º de Julho de 2016.
6.2. A inscrição será concretizada através de requerimento protocolado nas Unidades do POUPA TEMPO,
oportunidade em que deverão ser entregues os seguintes documentos:
a) Formulário de Inscrição fornecido pela SEMDEC e disponibilizado pelo POUPA TEMPO;
b) 03 (três fotos) do equipamento FOOD TRUCK;
c) Cópia de documento de identidade e CPF;
d) Comprovante de endereço domiciliar;
e) Autorização por escrito do proponente para uso de sua imagem em peças de divulgação e promoção do
1.º FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – FOOD TRUCK 2016.
f) Declaração de não estar impedido, por força de lei ou de decisão administrativa ou judicial, de participar
de eventos dessa natureza;

6.3. A não apresentação de qualquer um dos documentos listados acima ou sua apresentação em
desacordo com o estabelecido no presente Edital implicará na inabilitação do proponente, com sua
consequente exclusão do certame.

7 – DOS IMPEDIMENTOS

7.1. É vedada a participação neste Edital de:
a) Membros da Comissão de Seleção Técnica, bem como de seus cônjuges, ascendentes, descendentes e
colaterais em qualquer grau, além de seus sócios comerciais.
c) Propostas daqueles que estejam em situação de pendência ou inadimplência em âmbito Federal,
Estadual e Municipal ou falta de prestação de contas em contratos e/ou convênios, ou relatórios técnicos,

celebrados com o Município de São José do Rio Preto.
8 – DA SELEÇÃO
8.1. A seleção de propostas dos equipamentos FOOD TRUCK de que trata o presente Edital será feita
através de análise levada a efeito por 02 (dois) servidores da Inspetoria Fiscal de Posturas da SEMDEC,
levando-se em conta os seguintes aspectos:
a) Variedade e qualidade de produtos.
b) Originalidade dos pratos oferecidos.
c) Qualidade dos equipamentos utilizados.
8.2. Havendo empate na análise dos critérios de apuração dar-se preferência ao primeiro proponente que
houver protocolizado o pedido.

8.3. Após a análise das propostas recebidas, os FOOD TRUCKS selecionados serão contatados,
exclusivamente, através do telefone indicado no formulário de inscrição, para, no dia 05 de julho de 2016
retirarem, junto à Inspetoria Fiscal de Posturas da SEMDEC, a guia de pagamento mencionada no item 4.9.
8.4. Após o pagamento da guia precitada os proponentes selecionados, de posse do comprova
nte de pagamento, poderão se dirigir à Inspetoria Fiscal de Posturas da SEMDEC para a retirada da
Autorização.
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente à realização do projeto,
implicará
em
eventuais
sanções
de
caráter
administrativo
ou
judicial.
10.2. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação constatadas até a homologação
do resultado final implicarão na desclassificação da respectiva proposta.
10.3. Os casos omissos serão dirimidos pela SEMDEC, após a manifestação formal da Comissão de
Seleção.
10.4. Dúvidas e outros esclarecimentos relacionados ao conteúdo deste Edital poderão ser obtidos pelo
telefone: (17) 3203-1152.
10.5. Fica eleito o Foro da Comarca de São José do Rio Preto para dirimir quaisquer questões decorrentes
do presente Edital.
10.6. Fica revogado a Instrução Normativa n.º 02/2016.

São José do Rio Preto, 20 de junho de 2016
_______________________________________________
MOISÉS RICARDO CAMARGO – Sec. Municipal

