
 

 
 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 03/2021

 

A Pró-Reitora de Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

suas atribuições torna pública a Inscrição de Expositores para edição especial da 

do Livro/ Festival Literário e Cultural de Feira de Santana - Bahia, que será realizada no 

período de 21 a 25 de setembro de 2021, na modalidade virtual. 

 

1 Das Disposições Preliminares 

 

1.1 O presente instrumento destina-se a inscrever Expositores de obras literárias e títulos 

afins;  

1.2  O prazo de validade desta Chamada é exclusivo para esta edição; 

1.3  O período de inscrições é de 20 de julho a 20 de agosto de 2021

1.4 A participação das editoras, livrarias e distribuidoras ocorrerá no ano de 2021, 

durante a FLIFS Virtual no endereço eletrônico do evento; 

1.5 Esta Chamada Pública Simplificada e as informações dela decorrentes serão 

publicadas no site da FLIFS www.flifsofical.uefs.br; 

1.6 A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) disponibilizará no site da FLIFS o 

editoras, livrarias e distribuidoras para comercialização de obras literárias e títulos 

afins; 

1.7  A inserção do link das empresas participantes, no site da FLIFS, será exclusivamente 

durante o período de realização do evento; 
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1.8  A participação dos expositores no evento será sem custos; 

1.9 A comissão organizadora da FLIFS Virtual não terá nenhuma vinculação sobre a ve

e entrega do livro ao comprador, sendode inteira responsabilidade do expositor.

 

2  Das Inscrições 

2.1 As inscrições serão feitas exclusivamente por e-mail, de acordo com o período 

estabelecido no item 1.3 desta Chamada; 

2.1.1 Enviar a Ficha de Inscrição (Anexo 1) devidamente preenchida e assinada 

para o email expositoresfeiradolivro@gmail.com 

2.1.2 Os expositores deverão enviar em arquivo PDF 25 títulos com as seguintes 

informações: Capa do livro, preço de capa do livro, preço do livro com desconto 

de 30%. Esse arquivo estará na página do expositor no site da FLIFS.

 

3  Da Análise das Inscrições 

3.1   A observância dos participantes será feita da seguinte forma: 

a) Análise de endereço eletrônico válido; 

b) Análise de material disponível no endereço eletrônico. 

 

4  Das Disposições Finais 

4.1 A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e a Comissão Organizadora da FLIFS Virtual 

reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas 

nesta Chamada. 
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 4.2 Quaisquer esclarecimentos e/ou informações adicionais poderão ser obtidos 

através:  

E-mail: expositoresfeiradolivro@gmail.com 

Site: www.flifsoficial.uefs.br 

 

Feira de Santana,19 de julho de 2021. 

 
Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima 

Pró-Reitora de Extensão da UEFS 
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