
CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
PARA EXPOSIÇÃO E VENDA DE ARTESANATO NAS VESPERAS DO NATAL 2017 

 
O Governo do Município de Conselheiro Lafaiete, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, 

em vista de realizar as comemorações do Natal em 2017, vem por este tornar público o 

CHAMAMENTO SIMPLIFICADO para autorização de uso de espaço público com a finalidade de 

exposição e comercialização do artesanato local, entre os dias 15 a 23 de dezembro, durante o 

evento Natalino promovido pela mesma Secretaria, no Solar Barão de Suaçuí. Os Artesãos 

interessados deverão comparecer para inscrição observando os itens abaixo: 

 

1) Data da Inscrição: de 11 a 14 de dezembro de 2017 (segunda a quinta-feira) 

- Horário das inscrições: de 13 às 18h  
- Local: Secretaria Municipal de Cultura (Solar Barão do Suaçuí) 
              Rua Barão de Suaçuí, 116 – Centro – Conselheiro Lafaiete - MG 
- Telefone contato: 3769-2600  
 Obs. Todos que comparecerem durante o período de inscrição portando a documentação correta 

poderão participar da exposição.  

2) O interessado deve saber: 
- A exposição e venda do artesanato acontecerá apenas entre os dias 15 a 23 de dezembro de 2017, 

inclusos sábados e domingos em horários a serem combinados em reunião.  

- O espaço será limitado a uma sala do Solar Barão do Suaçuí a ser dividido entre todos os 

participantes, que deverão apresentar trabalho próprio, limitando-se a 20 (vinte) peças por artesão.  

- O Artesanato vendido poderá ser reposto ou substituído, dentro do proposto pela coordenação.  

- Só poderá ser exposto artesanato confeccionado pelo próprio proponente. Fica vedada a 

participação de produtos industrializados ou terceirizados.   

- A exposição será coordenada pelas monitoras de Artes da Secretaria de Cultura.  

- Os Artesãos inscritos e selecionados deverão organizar entre eles um revezamento de permanência 

no local durante todo o período de funcionamento.  

- Os critérios de registro de mercadoria, entradas e saídas serão controlados pela coordenação da 

Exposição.  

- Cada Artesão inscrito deverá fazer o pagamento de uma taxa individual única, para os 08 dias de 

exposição, no valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) mediante guia expedida pelo setor competente 

da Prefeitura Municipal.  

- Cada Artesão contemplado deverá levar comprovante da inscrição ao setor de ISS da Prefeitura 

para emissão da guia correspondente e efetuar o pagamento até o dia 14 de dezembro.  

- O comprovante de pagamento da guia deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Cultura 

(Solar Barão do Suaçuí) até às 18h do dia 14 de dezembro de 2017 (quinta-feira) para garantir a 

participação. 

3) Informações importantes: 
- A concessão do espaço será intransferível, sob pena de perda da mesma.  

- Os contemplados deverão participar de reunião com a organização do evento no dia 14 de 

dezembro às 18h no Solar Barão de Suaçuí.  

4) Os interessados devem trazer para a inscrição:  
- Cópia do RG e CPF (pessoa física)  

- Cópia do comprovante de endereço (recente)  

- Cópia de Certidão negativa de débitos municipais (atualizada – certidão plena) 

- Relação escrita em duas cópias do artesanato a ser exposto com seu respectivo valor.  

 

Conselheiro Lafaiete, 29 de dezembro de 2017. 

 

Mário Marcus Leão Dutra                                                                 José Geraldo de Almeida 

      Prefeito Municipal                                                                               Secretário de Cultura 

          

 


