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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 11/2021 

 

Exploração na Área de Alimentação No Evento: 

“PIT STOP SOLIDÁRIO” 

*Comemoração ao aniversário de Sorocaba* 
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Edital nº 11/2021 

Edital de chamamento público para a seleção de propostas para a exploração na 

área de alimentação no evento “PIT STOP SOLIDÁRIO” em comemoração ao 

aniversário de Sorocaba a ser realizado 15 de agosto de 2021 no Parque Tecnológico 

de Sorocaba. 

A Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba – Inova Sorocaba, 

divulga o chamamento público para a seleção de propostas para a exploração na área 

de alimentação durante a realização do “PIT STOP SOLIDÁRIO”, dia do aniversário de 

Sorocaba em 15 de agosto de 2021, começando as 10h. 

 1. Das Inscrições 

1.1 Estão aptas a participar do presente edital as organizações não 

governamentais, sem fins lucrativos inscritas no município. 

1.2 Os interessados deverão se inscrever pelo e-mail : 

eventos@inovasorocaba.org.br no período de 30 de julho a 06 de agosto de 2021, 

mediante o preenchimento da ficha de inscrição e apresentação de relação de 

itens e/ou de produtos que tem interesse em comercializar. 

1.3 Será permitida a exploração de espaço para alimentação, com a devida 

estrutura. Está autorizada apenas, fritadeiras, panelas e chapas elétricas, para o 

preparo dos alimentos. 

1.4 Caso o número de inscrições seja superior ao espaço disponível (6 espaços), 

será realizado um sorteio pela comissão técnica responsável.  

 2. Do Cronograma  

2.1. Publicação do Edital 11: 30/07/2021;  
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2.2. Período de inscrições e entrega de documentos: 30/07/2021 a 06/08/2021;  

2.3. Análise de documentos dos inscritos: 09/08/2021;  

2.4. Realização dos sorteios do espaço, em caso de número maior de inscritos 

diante da quantidade de vagas oferecidas: 09/08/2021;  

2.5. Publicação do resultado dos sorteios de concessões de barracas: 09/08/2021; 

2.6. Reunião com as Instituições contempladas: 10/08/2021; 

 

3. Do Local 

3.1 O evento cultural será realizado no Parque Tecnológico de Sorocaba, 

tendo como público toda sociedade sorocabana e colecionadores de carros 

antigos. 

3.2 A ordem de distribuição das barracas no layout oficial do evento se dará 

por meio de sorteio realizado durante a reunião de organização, no dia 10 de 

agosto de 2021, no Parque Tecnológico de Sorocaba. 

4. Da análise de documentos e sorteio 

4.1 As propostas serão avaliadas pela comissão técnica responsável pela 

organização do evento. 

4.2 As organizações não governamentais, sem fins lucrativos, deverão já estar 

cadastradas junto a Secretaria da Cidadania, na Rua Santa Cruz, 116 – Centro 

Sorocaba/SP e no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. 
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5. Disposições finais 

5.1 A INOVA SOROCABA, reserva-se o direito de anular ou revogar o presente 

processo, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou conveniência 

administrativa, técnica ou financeira, sem que por isso, caiba aos participantes 

direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

5.2 Caberá a comissão técnica responsável pela organização do evento, 

avaliar e deliberar quanto a todos os casos omissos e situações não prevista neste 

Edital de chamamento. 

Sorocaba, 29 de agosto de 2021 

 

                 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE SOROCABA 

                

 


