024/2017 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
SELEÇÃO DE ARTESÃOS E ARTESÃS
PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E FUNDART faz saber que será
realizada a SELEÇÃO DE ARTESÃOS E ARTESÃS a serem autorizados a
comercializarem seus produtos na Rua Ivo Antônio Magnani, ao longo da via
paralela ao muro da CTA – Companhia de Trólebus de Araraquara em evento
ARARAQUARA 200 ANOS QUE OCORRERÁ DE 17 A 22 DE AGOSTO.
1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Serão oferecidas 24 (vinte e quatro) vagas, através de sorteio público, para
exposição e comercialização de produtos oriundos do trabalho artesanal,
DE 17 A 22 DE AGOSTO DE 2017, na Rua Ivo Antônio Magnani ao
longo da via que compreende a esquina da Avenida La Salle até a
entrada de pedestres para o evento, próximos ao muro da CTA –
Companhia de Trólebus de Araraquara.
1.2 A montagem de bancas e/ou barracas será permitida entre as 14h00min e
16h00min, durante os dias mencionados, não sendo permitida a montagem
fora dos horários e dias pré-determinados.

2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições devem ser realizadas no período de 03 a 10 de agosto de
2017, considerando dias úteis, na Casa da Cultura “Luís Antonio Martinez
Correa”, localizada na Rua São Bento, 909 – Centro, das 09h15min às
16h30min.

3 – DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA O CADASTRAMENTO
3.1 Serão considerados aptos ao sorteio os artesãos e artesãs que
preencherem os seguintes requisitos:
3.1.1 Ser maior de 18 anos;
3.1.2 Ter no mínimo 100% do trabalho produzido de maneira artesanal;
3.1.3 Ser residente em Araraquara ou cidades num raio de no máximo 30 km
de Araraquara;
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3.2 Será necessário o preenchimento de uma ficha de inscrição, contendo:
Nome, endereço, telefone, nº de RG e CPF e descrição dos produtos que
serão expostos e /ou comercializados.

4 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO
4.1 - No ato do cadastramento o(a) interessado(a) deverá apresentar os
originais dos seguintes documentos:
4.1.1 - documentos pessoais gerais:
4.1.1.1 - Cédula de Identidade - RG;
4.1.1.2 - Cadastro de Pessoa Física - CPF;
4.1.1.3 – Caso o (a) interessado (a) for cadastrada na SUTACO,
este (a) deve apresentar a carteira que contém o número de
cadastro com foto pessoal e, caso não seja, trazer foto do
trabalho executado;
4.1.1.4 - Comprovante de Endereço atual (conta de luz, água,
telefone, Contrato de Locação do imóvel onde reside ou
preenchimento de Declaração de Domicílio).
4.2 Todos os inscritos passarão por avaliação para compatibilidade das
informações apresentadas e trabalho executado.
4.3 A avaliação será realizada pela Comissão de Avaliação designada pelo
Prefeito via Decreto Municipal.
4.3.1 A Comissão de Avaliação será composta por 1 (um) representante da
Secretaria Municipal de Cultura, 1 (um) da Coordenadoria Executiva de
Economia Solidária e por 1 (um) artesão escolhido em reunião previamente
realizada no dia 17 de julho de 2017.
5 – DO SORTEIO PÚBLICO
5.1 – As 24 (vinte e quatro) vagas disponíveis serão sorteadas, através de
sorteio público, a ser realizado no dia 14 de agosto de 2017 (sexta-feira) às
18h30min, com tolerância de 10 minutos para inicio, na Casa da Cultura Luís
Antônio Martinez Correa, Avenida São Bento, 909, Centro Araraquara/SP.
5.2 – Caso haja interesse dos sorteados em trocar de lugar (por motivos
referentes a afinidade de produtos, por exemplo) será permitida a troca se
ambas as partes sinalizarem assim, assinando documento que será
disponibilizado no dia do sorteio.
5.3 – Após a realização do sorteio, os artesãos receberão uma autorização
para ocuparem o espaço durante o evento.
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5.3.1 – Não será permitida a permanência de pessoas sem a autorização
citada.
5.4 – Questões de caráter operacional serão esclarecidas no dia do sorteio.

6 – DOS CASOS OMISSOS
6.1 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,
01 (UM) de AGOSTO de 2017 (dois mil e dezessete).

Edson Antônio Edinho da Silva
Prefeito de Araraquara

Teresa Cristina Telarolli
Secretária Municipal de Cultura
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