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1º. ADITIVO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2018 PARA INSCRIÇÕES DE BANDAS E GRUPOS 
MUSICAIS PARA APRESENTAÇÕES NA 95ª FESTA 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 09/01/2017, diante da pública e notória greve dos caminhoneiros que 
assola o país, dificultando a obtenção e envio da documentação, inclusive a utilização dos correios, TORNA 
PÚBLICO o 1º. Aditivo do Edital de Chamamento Público nº 2/2018 para que fique prorrogado o período de 
inscrição até o dia 3 de junho de 2.018, através do envio dos documentos de inscrição por email, de bandas 
e grupos musicais para as apresentações na 95ª Festa de São Pedro Pescador de Ubatuba, bem como as 
demais alterações abaixo especificadas: 
 
1. Serão selecionadas 08 (oito) bandas ou grupos musicais que se apresentarão no palco principal da 95ª 
Festa de São Pedro Pescador de Ubatuba que será realizada no período de 27 junho a 01 de julho deste ano, 
na Praça de Eventos, na Avenida Iperoig, de quarta-feira a domingo, no horário das 19h à 01h, em 
Ubatuba/SP; 

 
2. As inscrições deverão ser realizadas no período de 11 de maio a 3 de junho deste ano, no horário das 08h 
às 12h e das 14h às 18h, na sede da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart, na Praça Nóbrega, nº 
54, Centro, Ubatuba/SP, mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição e a entrega de dois envelopes 
LACRADOS até o dia 30 de maio, sendo que a partir do dia 31 de maio até o dia 3 de junho de 2018 as 
inscrição deverão ser realizadas através do email: contato@fundart.com.br. 
2.1. As inscrições por email, a documentação e o material musical descritos no edital deverão ser enviados 
digitalizados e anexados ao email para a análise da comissão de seleção. 
 
3. O cronograma a ser acompanhado será o abaixo colacionado: 
 

    Nº DESCRIÇÃO / ETAPAS DATA 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 11/05/2018 
2 Período de inscrições e entrega de documentos 11/05 a 03/06/2018 

3 Análise de documentos dos inscritos e Seleção 04 e 05/06/2018 
4 Publicação do Resultado da Seleção 08/06/2018 

5 Assinatura do Contrato 11 a 15/06/2018 
6 95º Festa de São Pedro Pescador de Ubatuba 27/06 a 01/07/2018 

 

4. As demais cláusulas do edital que não conflitem com as disposições acima mencionadas permanecem em total 
vigência. 
 

Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente 1º. Termo Aditivo do 
Edital de Chamamento Público nº 02/2018 para as inscrições de bandas e grupos musicais para as 
apresentações na 95ª Festa de São Pedro Pescador de Ubatuba. 
 
 

Ubatuba, 29 de maio de 2018. 
 
 
 

Pedro Paulo Teixeira Pinto  
Diretor Presidente 


