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ANEXO I - FICHA DE INSCRTqAO

Cel/Whatsapp:

Bairro:

Validade:

CPF:

No da Carteira de Artesdo:

Micro Empreendedor Individual: (

CNPJ:

) Sim ( )Nao

3.1 - Listar todos Produtos / Matdria prima principal

Ex: Produto: Cestos Matdria prima: Fibras

Produto: Mat6ria - prima

1:

2:

J:

3 .2 - Com quem apren det a fazer o seu produto?

( )herangafamiliar ( )curso ( )revistas/moldes

( ) autodidata ( ) outros citar:

3.3 CapacitagSo de produgdo mensal:

( ) 01 a 50 pegas ( ) 51 a 100 pegas ( ) acima de 100 pegas

( )tvlinternet
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Periodo do Evento:

Local:



4.1 Pefr6nce a algum tipo de organizagdo: ( ) Sim ( ) Neo

( )Associagdo ( )Cooperativa ( )Rede ( )Outrotipo:

No caso de associagdo ou cooperativa informar o nome e local de funcionamento:

4.2 O seu produto apresenta caracteristicas culturais da arquitetura, fauna, flora ou das manifestagdes culturais

doestado?( )Sim ( )Neo

Em caso de sim, quais?

4.3 Informe o nirmero de benefici6rios diretos e/ou indiretos da sua produgdo:

a) beneficiirios diretos:

b) benefici6rios indiretos:

4.4 Possui experi6ncia com a comercializagdo? ( ) sim ( ) ndo

Onde:( )feiraeeventos ( )lojas ( )outroslugares:

4.5 O seu produto possui etiqueta? ( ) Sim ( ) Neo

4.6 O seu produto possui algum tipo de embalagem? ( ) Sim ( ) Nao

( )sacola ( )sacopl6stico ( )sacodepapel ( )pl6sticobolha ( )caixa

4.7 Comercializa produtos com autilizagdode cartflo de cr6dito? ( ) sim ( ) ndo

Quais Bandeiras?

Anexar comprovante da maquineta ou foto da mesma'

4.8 JA participou de algum curso para aperfeigoamento da sua produgdo? Qual? Quando e onde realizou o

curso?

4.9 No caso de ser selecionado'(a) para participar do evento possui condig6es de transportar material e

mobiliSrio, al6m de demais itens para exposigdo dos produtos? ( ) Sim ( ) Neo
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.ANEXO II

PROCURAQTO AO NEGOTIA

OUTORGANTE:
IESTADO CrVrL],

inscrito (a) no CPF sob o no

INoME],- lrnoe@(u)
residente e

INACIONALIDADE],
do RG sob o no

domiciliado (a) em

OUTORGADO: INOME], _ INACIONALIDADE],
[PROFISSAO], portador (a) do RG sob o noIESTADO CrVL],

, inscrito (a) no CPF sob o no residente e domiciliado (a) em

Pelo presente instrumento particular de mandato a parte que assina, denominada outorgante, nomeia e constitui
como procurador o outorgado acima qualificado, a quem outorga os poderes especiais para vender os produtos
artesanais IESPECIFICAQAO], podendo para tanto, assinar compromissos e obrigagdes, ajustar cl6usulas,
condigdes e pregos; dar e receber quaisquer garantias; pagar ou receber sinal, parcelas ou o todo; assinar os
contratos necess6rios, transmitindo direito, ag6o, posse e dominio; responder pela evicgso; receber quaisquer
quantias decorrentes do uso dos poderes conferidos, dando recibos e quitagdes; representar perante repartig6es
priblicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, Cart6rios de Notas,
Registro de Im6veis e Registro de Tftulos e Documentos e onde mais necessSrio for; pagar impostos e assinar
guias, inclusive de transmissdo; praticar, enfim, todos os demais atos para o fiel cumprimento do presente
mandato, inclusive substabelecer.

ICIDADE], IDATA]
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ANEXO III

TERMo DB coMpRoMrsso PESSoA risrc.l

portador (a) do RG de no

inscrito (a) CPF sob no residente no enderego

, na cidade de selecionado (a) para

comercializar minha produgSo na INOME DA FEIRA], comprometo-me a cumprir

as disposigdes previstas no Edital ho _, da Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas.

Assumo tamb6m ter cidncia de que:

1. As minhas pegas serSo expostas em espago compartilhado, no estande do Estado do Amazonas e serSo por

mim comerciaTizadas segundo as orientag6is dos membros da COORDENAQAO ESTADUAL.
2. As pegas NAO ESTAnAO aSSEGURADAS, em caso de dano ou fuito, durante o periodo do evento ou

durante a etapa de logistica.
3. Ndo h5 6nus a Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas, e suas vinculadas, em caso de acidente, dano

ou furto do material durante o processo de logistica, sendo de minha responsabilidade a decisSo sobre a

contratag6o do servigo de seguro das pegas durante o trajeto, assim como, para o periodo de exposigSo e

comercializagdo das pegas.

4. Deverei recolher os produtos ndo comercializados no ptazo determinado e que ap6s este prazo a Secretaria de

Estado do Trabalho do Amazonas, n6o mais responder6 por eventuais extravios.

5. Declaro ainda estar apto aser contemplado pelo edital, ndo incorrendo em nenhuma de suas veda96es.

Por fim, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) modelo(s) e quantidade de pegas do

artesanato descrito na ficha de inscrigdo, de acordo com o cronograma deste Edital.

lcrDADEl, IDATA]

Eu,

e do artesdo autor da pega)
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ANEXO IV

TERMO DB COMPROMISSO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS

Eu, portador (a) do RG de no

CNPJ
situada no enderego

(a) para comercializar a produgio dos associados,

residente no enderego
na cidade de , representante legal

InscrigSo Estadual no

, na cidade de , selecionado
conforme Cartas de Anu6ncias anexas, na

INOME DA FEIRA], comprometo-me a cumprir as
Estado do Trabalho do Amazonas, e assumo ter a

inscrito (a) CPF nosob

da

disposigdes previstas no Edital ro _, da Secretaria de
responsabilidade t6cnica e o compromisso de:
A. Mobilizar os artesdos e garantir a produgdo do(s) modelo(s) e quantidades especificadas
selegdo, de acordo com o cronograma do artigo 8" do Edital;

na divulgagdo da

B. Preparar para envio as pegas produzidas, etiquetadas individualmente e embaladas de forma apropriada, de
acordo com o disposto neste Edital.

->Assumo tamb6m ter ciOncia de que:
1. As pegas dos associados ser6o expostas em espago compartilhado, no estande do Estado do Amazonas e ser6o
comercializadas por integrantes da IENTIDADE REPRENTATIVA], segundo as
orientag6es dos membros da COORDENAQAO ESTADUAL e o valor resultante das vendas ficar6 sob minha
guarda e responsabilidade.
2. As pegas NAO ESTAnAO aSSBGURADAS, em caso de dano ou furto, durante o periodo do evento ou
durante a etapa de logistica.
3. Ndo h5 6nus a Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas, e suas vinculadas, em caso de acidente, dano
ou furto do material durante o processo de logistica, sendo de minha responsabilidade a decisdo sobre a
contratagSo do servigo de seguro das pegas durante o trajeto, assim como, para o periodo de exposigdo e
comercializagSo das pegas.

4. Deverei recolher os produtos ndo comercializados no prazo determinado e que ap6s este prazo a Secretaria de
Estado do Trabalho do Amazonas, ndo mais responder6 por eventuais extravios.
5. Declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, ndo incorrendo em nenhuma de suas vedagoes.
[crDADE], IDATA]

(Assinatura e do respons6vel legal)
Associag6o)
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ANEXO V

TERMO DE COMPROMISSO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MBD

Eu, microempreendedor (a)
sede no enderegoindividual inscrito (a) CNPJ sob no

na cidade de , selecionado (a) para

comercializar minha produgSo na INOME DA FEIRA], comprometo-me a cumprir

as disposigdes previstas no Edital flo _, da Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas.

Assumo tambdm ter ciOncia de que:

l. As minhas pegas ser6o expostas em espago compartilhado, no estande do Estado d0 Amazonas e ser6o por

mim comerciilizadas, ou por preposto ,n"r, s"gundo as orientagdes dos membros da COORDENAQAO

ESTADUAL.
2. As pegas NAO ESTAnAO aSSEGURADAS, em caso de dano ou furto, durante o periodo do evento ou

durante a etapa de logistica.
3. Ndo h6 6nus a Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas, e suas vinculadas, em caso de acidente, dano

ou furto do material durante o processo de logistica, sendo de minha responsabilidade a decisio sobre a

contratagdo do servigo de seguro das pegas durante o trajeto, assim como, para o periodo de exposigdo e

comercializagIo das pegas.

4. Deverei recolher os produtos ndo comercializados to prazo determinado e que ap6s este prazo a Secretaria de

Estado do Trabalho do Amazonas, n6o mais responderS por eventuais extravios.

5. Declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, n6o incorrendo em nenhuma de suas veda96es.

Por fim, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) modelo(s) e quantidade de pegas do

artesanato descrito na ficha de inscrigdo, de acordo com o cronograma deste Edital.

[crDADE], IDATA]

(Nome e assinatura do MEI)
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ANEXO VI

CARTA DE ANUfNCIA DO ARTESAO REPRESENTADO POR ENTIDADE

portador (a) do RG de no

inscrito (a) CPF sob no residente no enderego
na cidade de selecionado (a) para

comercializar minha produgSo na INOME DA FErRA], comprometo-me a cumprir
as disposigdes previstas no Edital no _, da Secretaria por meio da

INOME DA ENTTDADE].
Assumo tambdm ter ciCncia de que:
l. As minhas pegas ser6o expostas em espago compartilhado, no estande do Estado de Amazonas e serSo

ENTIDADEI segundo as orientag6es doscomercializadas por membro da INOME DA
membros da COORDENAqAO ESTADUAL.
2. As pegas NAO ESTAnAo assBGURADAS, em caso de dano ou furto, durante o periodo do evento ou
durante aetapa de logistica.
3. Ndo h5 Onus a Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas, e suas vinculadas, em caso de acidente, dano
ou furto do material durante o processo de logistica, sendo de minha responsabilidade a decisdo sobre a
contratagSo do servigo de seguro das pegas durante o trajeto, assim como, para o perfodo de exposigdo e
comercializagdo das pegas.

4. Deverei recolher os produtos nio comercializados no prazo determinado e que ap6s este prazo a Secretaria de
Estado do Trabalho do Amazonas, ndo mais responderS por eventuais extravios.
5. Declaro ainda estar apto a ser contemplado pelo edital, ndo incorrendo em nenhuma de suas vedagoes.
Por fim, atesto a minha capacidade operacional para produzir o(s) modelo(s) e quantidade de pegas do
artesanato descrito na ficha de inscrigSo, de acordo com o cronograma deste Edital.

[crDADE], IDATA]

Nome e assinatura e do artesio autor da pega)

(Assinatura e nome do respons6vel legal pela Associagdo)
(Nome da AssociagSo)
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ANEXO VII

DECLARAQAO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM

Eu,
inscrito (a) CPF sob no

, portador (a) do RG de no

residente no enderego
na cidade de declaro possuir

poderes para autorizar que a Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas divulgue, exibam em priblico e
reproduzam nas pegas gr6ficas ou materiais informativos, as obras intelectuais referentes ao Edital
no , referente d INOME DA FEIRA] a

realizar-se de I l20l_a I 1201_, assim como as fotos dos profissionais envolvidos, entregues por mim
para divulgagdo, para fins publicit6rios ou educacionais.
Declaro, ainda, para todos os fins e efeitos de direito, que da utilizagSo das imagens para as finalidades citadas
acima n6o decorrer6 qualquer tipo de 6nus para a Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas, advindos de
pagamento de direitos de uso de imagem e/ou direitos autorais.

[crDADE], IDATA]

(Assinatura e nome do artesdo ou do representante legal da pessoa jurfdica inscrita)
(Nirmero do registro civil/RG)
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