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PRIMEIRA ERRATA AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 84/2021 
 

OBJETO: Constitui objeto deste Edital, o credenciamento de pessoas físicas – Produtores da Agricultura 
Familiar, Produtores de Pescado e Artesãos dos mais variados segmentos, e pessoas jurídicas – bares e 
restaurantes do ramo alimentício e associações civis sem fins lucrativos, para ocupação temporária e que se 
destina a venda, exclusivamente no varejo, de produtos hortifrutigranjeiros, conservas, pescados, os de 
industrialização caseira, flores, artesanato, produtos de origem animal, apenas os que estiverem aptos conforme 
legislação e outros produtos produzidos pelos agricultores familiares de Ascurra, durante a feira livre (HAPPY 
HOUR NATALINO), situada na Rua Mamãe Margarida, na forma de permissão de uso sem ônus, conforme 
informações previstas neste edital e seus anexos. 
 
O Secretário de Administração e Planejamento de Ascurra torna público e oficializa a presente “ERRATA” ao 
edital em epígrafe, conforme disposições a seguir alinhavadas: 
 
Nos itens 1.1 e 1.2 do edital, onde lia-se:  
 
1.1 Constitui objeto deste Edital, o credenciamento de pessoas físicas – Produtores da Agricultura Familiar, 
Produtores de Pescado e Artesãos dos mais variados segmentos, e pessoas jurídicas – bares e restaurantes do 
ramo alimentício e associações civis sem fins lucrativos, para ocupação temporária e que se destina a venda, 
exclusivamente no varejo, de produtos hortifrutigranjeiros, conservas, pescados, os de industrialização caseira, 
flores, artesanato, produtos de origem animal, apenas os que estiverem aptos conforme legislação e outros 
produtos produzidos pelos agricultores familiares de Ascurra, durante a feira livre (HAPPY HOUR NATALINO), 
situada na Rua Mamãe Margarida, na forma de permissão de uso sem ônus, conforme informações previstas 
neste edital e seus anexos. 
 
1.2 O funcionamento da Feira acontecerá nos dias 10/12/2021 e 17/12/2021, no horário das 18h00min às 
22h00min. A preparação das bancadas acontecerá no horário compreendido das 16h30min horas às 17h30min 
do dia em que ocorrerá a feira livre. 
 
Passa a ter a seguinte redação: 
 
1.1 Constitui objeto deste Edital, o credenciamento de pessoas físicas – Produtores da Agricultura Familiar, 
Produtores de Pescado e Artesãos dos mais variados segmentos, e pessoas jurídicas – bares e restaurantes do 
ramo alimentício e associações civis sem fins lucrativos, para ocupação temporária e que se destina a venda, 
exclusivamente no varejo, de produtos hortifrutigranjeiros, conservas, pescados, os de industrialização caseira, 
flores, artesanato, produtos de origem animal, apenas os que estiverem aptos conforme legislação e outros 
produtos produzidos pelos agricultores familiares de Ascurra, durante a feira livre (HAPPY HOUR NATALINO) e 
Feira de Rua de Natal, situada na Rua Mamãe Margarida, na forma de permissão de uso sem ônus, conforme 
informações previstas neste edital e seus anexos. 
 
1.2 O funcionamento da Feira (HAPPY HOUR NATALINO), acontecerá nos dias 10/12/2021 e 17/12/2021, no 
horário das 18h00min às 22h00min. A preparação das bancadas acontecerá no horário compreendido das 
16h30min horas às 17h30min do dia em que ocorrerá a feira livre. E no dia 22/12/2021, no horário das 
21h00min às 23h00. E a preparação das bancadas acontecerá no horário compreendido das 19h30min horas às 
21h00min do dia em que ocorrerá a feira livre. 
 
O funcionamento da Feira de Rua de Natal, acontecerá nos dias 11/12/2021, 12/12/2021, 18/12/2021 e 
19/12/2021, no horário das 14h00min às 20h00min. A preparação das bancadas acontecerá no horário 
compreendido das 13h00min horas às 13h30min do dia em que ocorrerá a feira livre. 
 
No momento do credenciamento, o feirante deve indicar o evento que irá participar.   
 
DA JUSTIFICATIVA: Ajustar o Edital de Credenciamento para a nova programação NATAL Simpatia Ascurra de 
01 a 25 de dezembro. 
 
Por se tratar de um credenciamento, não é necessária a alteração de datas para entrega dos envelopes. 
 
 
Ascurra, 22 de novembro de 2021. 
 

___________________ 
LEANDRO CHIARELLI 

Secretário de Administração e Planejamento 
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