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1ª. RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2017 PARA CONCESSÃO ONEROSA 
DE BARRACAS DA 94ªFESTA DE SÃO PEDRO PESCADOR DE UBATUBA 

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA – FUNDART, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3.720 de 26 de dezembro de 2013 
e o previsto no Decreto Municipal nº 6.531, de 09/01/17, TORNA PÚBLICO A 1ª. RETIFICAÇÃO DO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONCESSÃO ONEROSA DE BARRACAS DA 94ª FESTA DE 
SÃO PEDRO PESCADOR DE UBATUBA, que acontecerá nos dias 28/06 a 02/07/2017, na Praça de 
Eventos, localizada na Avenida Iperoig, nesta cidade. 

 

1. Da retificação 

1.1. Fica alterado o item 5. Do Cronograma do edital de chamamento público nº 04/2017 para 
constar as seguintes datas. 

“5. Do Cronograma 
 

Nº DESCRIÇÃO / ETAPAS DATA 
01 Publicação do Edital de Chamamento Público 29/05/2017 
02 Período de inscrições e entrega de documentos 29/05 a 12/06/2017 
03 Análise de documentos dos inscritos 13/06/2017 
04 Realização dos Sorteios de concessões de barracas 14/06/2017 
05 Publicação do Resultado dos Sorteios de concessões de barracas 14/06/2017 
06 Reunião de Entidades e Comerciantes/Ambulantes 19/06/2017 
07 Assinatura de Termo de Cessão Temporária 19/06 e 20/06/2017 
08 94º Festa de São Pedro Pescador de Ubatuba 28/06 a 02/07/2017” 

 

1.2. Fica alterado o item 2.3. Do Regulamento do edital de chamamento público nº 04/2017 para 
alterar o valor para a concessão das barracas destinadas as Entidades de Utilidade Públicas, da 
seguinte forma: 

 

“2.3. A concessão de 06 (seis) barracas destinadas as Entidades de Utilidade Públicas, por sorteio, 
serão efetivadas desde que apresentem a documentação solicitada, conforme item 5, e 
comprometam-se a cumprir este regulamento, bem como efetuarem o pagamento do valor de 
R$1.000,00 (hum mil reais) à título de concessão onerosa. ” 

 

1.3. Fica alterado o item 4.1. Do Regulamento do edital de chamamento público nº 04/2017 para 
alterar o período de inscrição, da seguinte forma: 

 

“4.1. As inscrições para as Entidades de utilidades públicas e/ou pessoas físicas/ambulantes do 
ramo de atividade de comercialização de alimentos, bebidas e refeições preparadas de acordo com 
a cozinha ou culinária caiçara e brasileira interessadas deverão inscrever-se no período de 29 de 
maio a 12 de junho de 2017, mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição, bem como a entrega 
dos documentos relacionados no item 5. Da Entrega dos Documentos. ” 
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1.4. Fica alterado os itens 6.1., 6.4. e 6.5. Do Regulamento do edital de chamamento público nº 
04/2017 para alterar as datas de análise de documentos dos inscritos, dos sorteios de concessão de 
barracas e publicação dos sorteios de concessões de barracas, da seguinte forma: 
 

“6.1. Após o encerramento do prazo ou do período de inscrição, os ENVELOPES LACRADOS 
contendo os documentos relacionados no item 5. Da Entrega dos Documentos, do qual se dará 
recibo de entrega, contendo data e horário da recepção, e serão encaminhados à Diretoria 
Administrativa da Fundação, que promoverá a análise da respectiva documentação, que será 
realizado no dia 13 de junho de 2017, para a constatação da regularidade administrativa e fiscal 
ou “Habilitação”, de acordo com o disposto na Lei de Licitações. ”  
 

“6.4. No dia 14 de junho de 2017, após a análise da documentação apresentada pelos inscritos, 
serão realizados os sorteios das barracas destinadas, por meio de concessão onerosa, sendo às 17h 
para as entidades de utilidade pública habilitadas ou que se encontrarem com a documentação 
administrativa e fiscal regular e entregue, e às 18h, para as pessoas físicas/ambulantes do ramo de 
atividade de comercialização de alimentos, bebidas e refeições preparadas de acordo com a 
cozinha ou culinária caiçara e brasileira habilitadas ou que se encontrarem com a documentação 
administrativa e fiscal regular e entregue.” 
  

“6.5. No dia 14 de junho de 2017, após a realização dos sorteios de concessão de barracas, será 
efetivado a publicação do resultado os sorteios no website da FundArt www.fundart.com.br, e 
publicado no jornal local da cidade. ”  
 
 
Os demais itens e subitens do Edital e Regulamento do Chamamento Público nº 04/2017 Para 
Concessão de Barracas da 94ª. Festa de São Pedro Pescador de Ubatuba permanecem inalterados.  
 
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se a presente 1ª. Retificação 
do Edital de Chamamento Público nº 04/2017 Para a Concessão Onerosa de Barracas da 94ª. Festa 
de São Pedro Pescador de Ubatuba. Publique-se. 
 
 

Ubatuba, 5 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 

PEDRO PAULO TEIXEIRA PINTO 
Diretor Presidente 
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