
 

 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 15/IFB/2018, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS PARA FEIRA DE AFROECONOMIA DURANTE A 

VII SEMANA DE REFLEXÕES SOBRE NEGRITUDE, GÊNERO E RAÇA 

 

1 DA ABERTURA 
 

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pela Portaria Nº 

1609, de 17 de outubro de 2014, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública, por 

meio da Diretoria Geral do Campus Brasília, a abertura do processo seletivo simplificado gratuito 

para seleção de propostas para a 1ª Feira de Afroeconomia (FeirAfro) a ocorrer durante a realização 

do VII Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça (SERNEGRA), nas dependências do 

Campus Brasília (SGAN 610 Norte), entre os dias 19 e 21 de novembro de 2018. 

 

2 DO OBJETO 
 

2.1. A presente Chamada Pública tem por objetivo oferecer oportunidades de negócios baseadas na 

inclusão produtiva, sustentabilidade dos pequenos negócios e na economia solidária, que priorizem a 

afirmação da cultura afro-brasileira, reservando espaço para a comercialização de produtos e serviços 

neste nicho da economia. 

2.2. Nesse contexto, a Comissão Organizadora do VII SERNEGRA convida os  pessoas autônomas 

e pequenos negociantes a declarar sua intenção de participar da 1ª Feira de Afroeconomia (FeirAfro), 

por meio de preenchimento de formulário eletrônico de envio de propostas para a FeirAfro disponível 

no sítio eletrônico: www.sernegraifb.org/feirafro. 

2.3. O formulário estará disponível a partir do dia 11 de outubro de 2018. As informações fornecidas 

no formulário de inscrição e o seu correto preenchimento são de responsabilidade das pessoas 

proponentes; 

2.4. A comissão organizadora do VII SERNEGRA torna claro que selecionará até 30 propostas que 

possam ser enquadradas no nicho da afroeconomia, reservando ao menos 10 vagas para venda de 

produtos e 10 vagas para serviços. 

2.5. Caso haja mais de 30 propostas, serão observados os seguintes critérios de seleção, em ordem de 

prioridade:  

1) Disponibilidade para participar todos os dias nos três períodos do evento; 

2) A pessoa proponente ser mulher negra e ter filhos/as seus/suas dependentes; 

3) A pessoa proponente ser mulher negra sem filhos/as; 

4) A pessoa proponente ser vinculada a alguma organização e economia solidaria ou 

afroeconomia; 

5) A proposta ocupar menor espaço medido em metros quadrados; 

6) A pessoa proponente ser domiciliada no Distrito Federal ou na Região Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF). 

 

2.6. Após a seleção das 30 empresas ou empreendedores, a comissão poderá avaliar a inclusão de 

propostas inicialmente não contempladas, segundo a disponibilidade de espaço e estrutura e 

observados os mesmos critérios anteriormente explicitados. 
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3. CRONOGRAMA 

3.1. As propostas serão aceitas a partir do dia 11 de outubro de 2018 até às 18h do dia 26 de outubro 

de 2018 

3.2.  O resultado preliminar do presente edital será divulgado no sítio eletrônico www.sernegraifb.org 

até o dia 30 de outubro de 2018. 

3.3.  O prazo para interposição de recursos será de 31 de outubro a 01 de novembro de 2018. 

3.4. O resultado final será publicado a partir de 5 de novembro de 2018 no sítio eletrônico 

www.sernegraifb.org 

 

4. DOS REQUISITOS PARA COMERCIALIZAÇÃO 

4.1. São requisitos para a pessoa proponente comercializar serviços, produtos e artesanato na Feira: 

4.1.1. Ser maior de 18 anos e se autodeclarar negro(a), no caso de pessoa física; 

4.1.2. Ser dono(a) e/ou sócio(a) do negócio, não sendo necessário possuir CNPJ; 

4.1.3. Assumir responsabilidade integral pelos produtos e serviços, além de transporte até o 

local, conforme termo de adesão no Anexo I. 

4.1.4. Declarar reconhecer e aceitar que o IFB e a equipe de organização do SERNEGRA não 

se responsabilizam e nem arcam com os custos de deslocamento, hospedagem e 

alimentação dos expositores; 

4.1.5. Responsabilizar-se pelas condições especiais de conservação e higiene no caso de 

comercialização de produtos alimentícios;   

4.1.6. Preencher um pré-cadastro que estará disponível no sítio eletrônico 

www.sernegraifb.org/feirafro-cadastro e;  

4.1.7. Após resultado da seleção, assinar termo de adesão à feira. 

4.1.8. Os produtos comercializados devem ser adequados a um ambiente escolar. É vedado, entre 

outros, a comercialização de bebidas alcoólicas, cigarro ou quaisquer outros produtos 

inadequados ao consumo de menores, que são parte expressiva da comunidade escolar do 

IFB. 
 

5. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM COMERCIALIZADOS 

5.1. Poderão ser comercializados na 1ª Feira de Afroeconomia: serviços imediatamente ligados à 

afroeconomia; artesanato; moda-afro; livros e impressos, entre outros; e produtos alimentícios, desde 

que garantam as condições especiais de temperatura para sua conservação; e as condições higiênico 

sanitárias adequadas ao consumo. 

5.2. Os produtos e/ou serviços devem obrigatoriamente fazer referência a matriz cultural afro-

brasileira; 

5.3. Na comercialização dos produtos e/ou serviços o empreendedor deverá praticar preços 

compatíveis com o mercado local; 

5.4. Todos os participantes devem concordar com os princípios da economia solidária, evitando ao 

máximo o espírito competitivo e a concorrência desigual e desleal; 

6. DO FUNCIONAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA 

https://www.sernegraifb.org/19nov
https://www.sernegraifb.org/19nov
https://www.sernegraifb.org/19nov


 

 
 

6.1. É recomendado no máximo duas pessoas dentro de cada banca para a comercialização dos 

produtos; 

6.2.  É terminantemente proibida a venda, relocação, empréstimo, doação e qualquer outra forma de 

repasse do espaço para comercialização a terceiros; 

6.3.  A pessoa selecionada será responsável em manter seu espaço limpo e organizado, pela montagem 

da banca e sua desmontagem e limpeza ao final da feira.  

6.4. Será de responsabilidade da pessoa selecionada, manter a integridade do local e suas 

dependências e em caso de avarias será cobrado o valor do reparo. 

6.5. Fica proibida a comercialização de qualquer espécie de produto nos arredores da feira estando 

sujeito às ações de fiscalização dos órgãos competentes. 

6.6. O horário de funcionamento da feira será das 09 às 21 horas, no período de 19 a 21 de novembro 

de 2018. 

6.7. A pessoa selecionada deverá chegar com pelo menos trinta minutos de antecedência para montar 

a banca e organizar seus produtos para comercialização. O veículo de transporte deve ser compatível 

com o local de estacionamento e somente será permitido acesso ao estacionamento interno para carga 

e descarga, não sendo permitido a permanência do veículo para o estacionamento efetivamente. 

7. DA LIMPEZA DA FEIRA E DAS PENALIDADES 

7.1. É obrigação das pessoas selecionada manter o ambiente limpo e organizado da mesma forma 

como foi encontrado antes da montagem das bancas; 

7.2. Será punido com advertência escrita a pessoa selecionada que descumprir qualquer dos artigos 

deste regulamento; 

7.3. Após três advertências a pessoa selecionada perderá o direito de comercializar na Feira, sem 

direito a ressarcimento ou indenizações. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1.  Este regimento entra em vigor na data de sua publicação; 

8.2.  Os casos omissos serão apreciados pela Comissão Organizadora do evento. 

8.3. O SERNEGRA-IFB se reserva o direito de indeferir as inscrições que não preencham os 

requisitos previstos na presente Chamada Pública; 

8.4. O SERNEGRA-IFB não se responsabiliza e nem arca com os custos de deslocamento, 

hospedagem e alimentação dos expositores; 

8.5. O SERNEGRA-IFB, não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos pelos 

participantes. 

 

Brasília, 11 de outubro de 2018. 

 

Original Assinado 

ADILSON CÉSAR DE ARAUJO 



 

 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 15/IFB/2018 

ANEXO I - TERMO DE ADESÃO À FEIRA DE AFROECONOMIA DO VII SERNEGRA 

 

Eu, __________________________________________________________________________ , portador(a) 

da carteira de identidade RG nº _________________________ , inscrito(a) no CPF sob o nº 

_________________________ ,residente e domiciliado(a) na ______________________ 

___________________________________, nº ___, Cidade ______________ , UF ______, ao aderir à Feira 

de Afroeconomia (FeirAfro) da VII Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça do Instituto Federal 

de Brasília (SERNEGRA-IFB), como (  ) pessoas física (  ) pessoa jurídica, declaro conhecer e estar de acordo 

com todas as normas estabelecidas pela Chamada Publica 15IFB/2018, que trata da participação de empresas 

e empreendedores/as na FeirAfro do SERNEGRA-IFB), e me comprometo a cumprir as exigências eli 

expressas, declarando-me também ciente das penalidades impostas no caso de não cumprimento das 

obrigações que assumo ao assinar esse termo de adesão. 

Declaro, por fim, que, no caso de comercialização de alimentos, responsabilizo-me por qualquer dano 

provocado à saúde do consumidor, não cabendo ao IFB qualquer responsabilidade por isso. 

 

 

Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas neste documento. 

Brasília/DF, ____  /____  /_______. (Data) 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

(Idêntica à do Documento de Identificação) 

  



 

 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 15/IFB/2018 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

Eu, __________________________________________________________________________ , 

portador(a) da carteira de identidade RG nº _________________________ , inscrito(a) no CPF sob o nº 

_________________________ , declaro que sou residente e domiciliada na _______________ 

_____________________________________________________ nº _____, Complemento ______ Bairro 

____________________________, Cidade, ________________________, UF: ________ 

Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas neste documento. 

Brasília/DF, ____  /____  /_______. (Data) 

 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

(Idêntica à do Documento de Identificação) 



 

 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 15/IFB/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RENDA 

Eu, __________________________________________________________________________ , portador(a) 

da carteira de identidade RG nº _________________________ , inscrito(a) no CPF sob o nº 

_________________________ , declaro:  

I. (   ) não exercer qualquer atividade remunerada. 

II. (   ) que trabalho como profissional autônoma. 

III. (   ) exercer atividade remunerada. 

IV. (   ) ser aposentada e/ou pensionista e recebedora de auxílios e/ou seguro do INSS. 

V. (   ) outros: ______________________________________________________________ 

Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas neste documento. 

Brasília/DF, ____  /____  /_______. (Data) 

________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

(Idêntica à do Documento de Identificação) 


