
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2017 

 

Chamada Pública nº 002/2017, destinada à 

convocaçãode todos os comerciantes que queiram 

concorrer a um espaço no Melhor São João do Mundo 

de 2017 nos seguimentos: barraqueiros, food-trucks, 

isopor e ambulantesdiversos, para que compareçam 

junto aoCentro de Comercialização Batista Leitão, para 

participarem dos cadastros referente a habilitação 

para concorrerem a uma vaga nas barraca e pontos de 

comercialização no Melhor São João do Mundo na 

cidade de Patos-PB.  

 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação, com sede na Rua 

Horácio Nóbrega, S/N-Belo Horizonte, Patos-PB, neste ato representado através da 

Secretária, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 35 

da Lei Municipal nº 3.809/2009, vem, através desta Secretaria, realizar chamada 

pública para convocar todos os comerciantes que queiram concorrer a um espaço 

no Melhor São João do Mundo de 2017 nos seguimentos: barraqueiros, food-

trucks, isopor e ambulantes diversos, pra realizarem seus cadastros junto ao 

Centro de Comercialização Batista Leitão, durante o período de 29 de maio de 

2017, durante o horário das 08h às 14h, com término no dia 02 de junho 

de 2017. 

I. DO OBJETIVO  

  Cadastrar todos os comerciantes que queiram concorrer a um espaço 

no Melhor São João do Mundo de 2017 em Patos-PB, nos 

seguimentos:barraqueiros, food-trucks, isopor e ambulantes diversos. 

 

   



  

II. DO PERÍODO DE CADASTRAMENTO: 

  O período do cadastro terá inicio no dia 28 de maio de 2017, durante o 

horário das 08h às 14h, com término no dia 02 de junho de 2017. 

 O cadastramento será realizado obedecendo a um calendário 

específico, que define os dias para cada tipo de barraca e pontos de comércio por 

seguimento. 

                Ao todo serão 408(quatrocentos e oito)pontos comerciais no 
evento, entre barracas, food-trucks, isopor e ambulantes diversos. Confira as datas 
para cadastramento de cada um deles: 

Segunda e Terça-Feira- dias 29 e 30 de maio 
Barracas de bebidas, caipifrutas e comidas.  
Quarta e quinta feira– dias 31 de maio e 01 de junho 
Isopor e Food- trucks 
Sexta- feira- dia 02 de junho 
Barracas diversas 
   
III - DAS VAGAS DESTINADAS 
 
  As vagas destinadas ao espaço no Melhor São João do Mundo 2017 
serão distribuídas de acordo com os seus seguimentos: 
 
- ISOPOR – 192 (cento e noventa e duas) VAGAS; 
- BARRACAS INTERNAS – 70 (setenta) VAGAS; 
- CAIPIFRUTAS – 16 (dezesseis) VAGAS; 
- FOOD-TRUCKS – 10 (dez) VAGAS; 
- BARRACAS DARCÍLIO WANDERLEY – 14 (quatorze) VAGAS; 
- ESPETINHOS – 6 (seis) VAGAS; 
- BARRACA FLORIANO PEIXOTO – 57 (cinquenta e sete) VAGAS; 
- BARRACA D. LUGO – 9 (nove) VAGAS; 
- BARRACA G. MEDEIROS – 24 (vinte e quatro) VAGAS; 
- BARRACAS DIVERSAS D. WAN – 10 (dez) VAGAS. 
 
 DESTE TOTAL DE VAGA 10% (vinte por cento) SERÁ DESTINADA A 
COMERCIANTES QUE NÃO CONCORRERAM A ESPAÇO NOS ANTERIORES. 
 
IV. DA DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA  

 

 Para o cadastro, os comerciantes deverão apresentar cópias dos 

seguintes documentos:  

 Cópia dos documentos pessoais RG e CPF; 



 Comprovante de residência local ou contrato de aluguel com, no 
mínimo, 06 (seis) meses de locação; 

 Cópia de quitação de débito do São João de 2016. 
 

V. OBSERVAÇÕES: 
 
 
 Em caso de haver número de cadastrados maior que o número de  
vagas ofertadas, haverá sorteio entre os comerciantes, de acordo com os seus 
seguimentos. 
 
 O nome dos respectivos comerciantes contemplados para 
comercializarem no evento, será divulgadoatravés de Edital, o qual será publicado 
na data de 07/06/2017, para que possam realizar o pagamento referente a taxa 
para utilização do espaço. 
 
 Para dirimir qualquer divergência referente a este Edital fica a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação responsável por sanar 
qualquer problema. 
 

Patos-PB, 24 de maio de 2017. 

 

 

Paloma Lustosa Cabral Martins de Medeiros 

Secretária 

 


