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EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N" OO2l2019 - SETRAB

20o Feira Nacional de Neg6cios do Artesanato - FENEART

A SecretSria de Estado do Trabalho, no uso de suas atribuigdes legais, e pela compet6ncia delegada pelo

Decreto de 0l de janeiro de 2019, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Programa do

Artesanato Brasileiro (PAB) na Poftaria n" 1007-SEI de 11106118, faz saber aos artesSos e entidades

representativas do artesanato amazonense, que estarSo abertas as inscrig6es para a selegSo de interessados em

participar do 20o tr'eira Nacional do Neg6cios de Artesanato - FENEART em Olinda/PE, a ser regida por

este Edital e pela legislagdo aplic6vel.

1DO OBJETTVO DA SELEQAO pUnr,rCl

1.1 O presente edital tem por objetivo selecionar artesdos e entidades representativas do artesanato, com suas

respectivas produg6es, para ocupagdo do espago coletivo de 35m2, para divulgagSo e comercializagSo de

produtos artesanais do Estado do Amazonas na 20o Feira Nacional de Neg6cios do Artesanato - FENEART
em Olinda/PE, que acontecer6 no periodo de 03 a 14 de julho de 2019. Os selecionados deverSo arear com as

despesas de passagens a6reas, hospedagem, transporte dos produtos, traslados para o local do evento e

alimentagSo para o evento.

2 DAS OPORTUNIDADES

2.1 Ser6o disponibilizadas 08 (oito) vagas para a 20o tr'eira Nacional de Neg6cios do Artesanato - FENEART
em Olinda/PE sendo: 06 (seis) aftesdos individuais ou MEI e 2 (duas) para entidades representativas do

Artesanato (pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos).

3 DAS CONDIQoES DE PARTICIPAQAO

3.1 PoderSo participar da selegSo:

I - ArtesSo individual que:

a) seja maior de 18 anos;
b) esteja cadastrado no Sistema de Informag6es Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB), com

Carteira Nacional dentro do prazo de validade;
c) tenha disponibilidade e condigdes para viajar e realizar a comercializagdo de seus produtos durante o

evento;
II - Entidade Representativa (associag5o, cooperativa etc.) legalmente constituidas que:

a) esteja cadastrada no Sistema de Informagdes Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB);
b) tenha representante com disponibilidade e condigdes para viajar e realizar a comercializagdo de seus

produtos durante o evento;
III - Artesdo Microempreendedor Individual (MEI)

a) Tenha sido legalmente formalizado;
b) Esteja cadastrado no Sistema de Informag6es Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB), com carteira

nacional dentro do prazo de validade; e

c) Tenha disponibilidade para viajar e realizar a comercializagSo dos seus produtos durante o evento.

3.2f.;m casos excepcionais o Artesdo que tenha sido selecionado, mas ndo tenha condigdes de comparecer ao

evento, por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovado por meio de

documento, dever5 apresentar procuragdo indicando quem comercializarh seus produtos (desde que o
representante seja artesSo e tenha dominio do material a ser comercializados responsabilizando pelos riscos e

prestagSo de contas), ndo havendo necessidade de lavrar em Cart6rio (Modelo de Procuragio, Anexo II).

.a'
\lil, SFCRETARIA DE



ffin11ffgnAs

4 DAS TNSCRTqOES
4.1 Os interessados em participar da selegSo deverdo preencher o formul6rio de inscrig6o (Anexo I) e apresentar

os seguintes documentos:
I - Artes5o individual:

a) C6pia do documento de identidade oficial e do CPF;
b) C6pia da Carteira do Sistema de Informag6es Cadastrais do Aftesanato Brasileiro (SICAB) ou, na falta

justificada, fornecimento do no de inscrigSo;
c) 03 (tr6s) fotos das pegas artesanais que pretende comercializar, em diferentes 6ngulos, na forma

impressa ou arquivo de imagem enviado por meio eletrdnico; caso o artesSo trabalhe com mais de uma

matdria-prima, enviar uma foto de cada pega por tipo de materia-prima;
d) 0l(uma) foto de embalagem, etiqueta e cartdo que utiliza em suas pegas;

e) Comprovante de resid6ncia recente (dos riltimos tr6s meses).

0 Comprovante de maquineta de cartdo de credito
II - Entidades Representativas (associagdes, cooperativas etc.):

a) Certiddo de CNPJ;
b) C6pia do Estatuto;
c) C6pia da Ata de Constituigdo e da EleigSo da Diretoria Atual;
d) Certiddes Negativas de Ddbito - CND municipal, estadual, FGTS, INSS, D6bitos Trabalhistas, Ddbitos -

Federais (RFB e PGFN),
e) 03 (tr6s) fotos das pegas artesanais que pretende comercializar, em diferentes Angulos, na forma

impressa, ou arquivo de imagem enviado por meio eletrOnico; caso o artesdo trabalhe com mais de uma
mat6ria-prima, enviar uma foto de cada pega por tipo de mat6ria-prima;

0 01(uma) foto de embalagem, etiqueta e cartdo que utiliza em suas pegas;

g) Comprovante de enderego da sede da entidade (dos irltimos tr6s meses).
h) Comprovante de maquineta de cartdo de credito

III - Artesflo microempreendedor individual (MEI)
a) Certiddo de CNPJ;
b) O Certificado da Condic6o de Microempreendedor Individual (CCMEI), documento comprobat6rio do

registro como MEI, conforme previsto na ResolugSo CGSIM no 16, de 17 de Dezembro de 2009;
c) Carteira do Sistema de Informagdes Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) ou, na falta

justificada, fomecimento do no de inscrigdo;
d) 03 (tr6s) fotos das pegas artesanais que pretende comercializar, em diferentes 6ngulos, na fotma

impressa ou arquivo de imagem enviado por meio eletrdnico; caso o artesSo trabalhe com mais de uma

matdria-prima, enviar uma foto de cada pega por tipo de mat6ria-prima;
e) 01(uma) foto de embalagem, etiqueta e caftdo que utiliza em suas pegas;

0 Comprovante de enderego da sede da entidade (dos riltimos tr6s meses).
g) Comprovante de maquineta de cartdo de credito

4.2 As inscrig6es ser6o realizadas no periodo de 29104 a 13105119, das seguintes formas:

4.2.1 Presencialmente, na Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB, Avenida Djalma Batista, 1018 -
Chapada, Manaus-AM - CEP 69050-010, de segunda a sexta, das 09 ds 16h;
4.2.2 Pelos Correios, via SEDEX, com aviso de recebimento (A.R.), devendo a corresponddncia ser postada

dentro do prazo estabelecido no item 4.2, e conterb a ficha de inscrigSo e os documentos exigidos em envelope
individual lacrado e externamente identificado com:
- Remetente: Nome completo do interessado

IENDEREQO]
- Destinat6rio: Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB

20o Feira Nacional de Neg6cios do Artesanato - FENEART
Avenida Djalma Batista, 1018 - Chapada
Cep: 69.050 - 010 - Manaus - Am.
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4.2.3 - Por e-mail, com envio da ficha de inscrigSo e dos documentos exigidos para o enderego

artesanatoam@setrab.am.gov.br, das 0h do dia 2910412019 at6 as 23h59 do dia l3l05ll9, com o seguinte
assunto: 20o Feira Nacional de Neg6cios do Artesanato - FENEART no corpo do e-mail informar nome
completo do interessado

5 DA COMISSAO TECNICA DE CREDENCIAMENTO E SELEQAO DA CHAMADA PUBLICA _

CTCS PARA ORGANIZAQAO E AVALIACAO DA DOCUMENTAQAO DOS PARTICIPANTES
5.1 A Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB instituir6 por Portaria publicada no site eletr6nico do
Governo do Estado, a Comissdo Tdcnica de Curadoria e Seleg6o- CTCS que ser5 formada por 04
(quatro) membros, sendo 01(um) Presidente,02 (dois) servidores,0l (um) representante da sociedade
civil com capacidade para proceder d an5lise e avaliagdo da documentagSo entregue pelos participantes
da Chamada Priblica, bem como no processo de selegSo dos produtos artesanais, de acordo com os crit6rios
de: Identidade Cultural; Autenticidade; InovagSo; Consci€ncia Ambiental; Valor Agregado; AutomagSo;

Qualificag6o; PremiagSo.
5.2 Os documentos recebidos devidamente lacrados serSo numerados de acordo com a data de
protocolo, conferidos, rubricados, na forma indicada no presente Edital, por todos os membros da
Comissdo T6cnica de Curadoria e SelegSo - CTCS.
5.3 As propostas apresentadas serSo analisadas pela ComissSo Tdcnica de Curadoria e SelegSo - CTCS
e a divulgagSo dos participantes habilitados dar-se-6 por meio de publicagdo na rede social da SETRAB
e site do Governo do Estado, e em documento a ser afixado no mural da Secretaria de Estado do
Trabalho, e uma copia frcard d disposigdo na Coordenagdo do Artesanato, da referida secretaria.
Ao final dos trabalhos, a ComissSo Tdcnica de Curadoria e SelegSo - CTCS emitir5 a Ata do Resultado,
promulgando os participantes vencedores da Chamamento Pirblico.

6 DO PROCESSO DE SELEqAO n PRAZOS PARA RECURSO
6.1 Ap6s o periodo de inscrigdes, conforme o cronogramaprevisto no item 8, ter6 inicio o processo de
seleg6o, que ser6 realizado pela ComissSo T6cnica de Curadoria e Selegdo - CTCS, bem como os dados
constantes no formulSrio de inscrigSo e documentos solicitados, de acordo com os seguintes crit6rios:
(a pontuagdo atribuida ser6 0 a 5).

nl
i[nh,

(-) Ser6 eliminado o candidato que n6o obtiver no minimo 30 pontos.

Refer6ncia d cultura popular (inspiragEo nos elementos da cultural local, com

utilizacio de t6cnicas e materiais daquela regiSo).
(0-s) J

Criatividade (originalidade, n6o seguindo as normas preestabelecidas e nunca
imitando o que i6 foi feito repetidas vezes por outros artes6os).

(0-s) 2

Linguagem pr6pria (estilo reconhecido como uma forma de express5o do
autor).

(0-5) 2

Tradigdo (matdria prima e modo de fazer que seja transmitido de geragSo em

seracdo e reDresentam o local).
(0-s) ')

Expressdo contempordnea (pegas com elementos de afirmaqdo de um estilo de

vida moderno).
(0-s) 2

InovacSo futilizacdo de t6cnicas de oroducSo e materiais de forma inovadora). (0-s) I

Consci6ncia ambiental (utilizagdo de material reciclado e/ou aproveitamento
de residuos com outras formas de valorizacSo do modo de vida sustent6vel).

(0-s) I

Apresentaqdo (material de suporte: embalagem, etiqueta e cart6o). (0-5) 2

Produto associado d cultura local (possuir atributos I caracteristicas culturais
da resido ou com a iconosrafia do Estado).

(0-5) 2

Utllizar maquineta de cartdo de crddito na comercializag6o dos produtos (0-s) I

Nio ter recebido, nos fltimos 12 meses, apoio para comercializagdo de

orodutos artesanais de entidades ou 6rs5os oriblicos.
(0-s) I
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6.2 Durante o processo de an6lise e avaliagio dos crit6rios, a equipe t6cnica de selegSo poder6 recomendar
adequagdes ou solicitar comprovagSo oficial de informag6es fornecidas pelos participantes.
6.3 No dia 2l/05/2019 serd divulgada a lista provis5ria contendo os nomes dos interessados
selecionados.
6.4. Qs participantes poderSo apresentar recursos no periodo de 23 a24105119.
6.5 No dia 31/0512019 ser5 divulgada a lista definitiva, ap6s julgamento dos recursos apresentados,
contendo os nomes dos interessados classificados, por ordem de pontuagdo, sendo que aqueles que
ficarem fora do nfmero de oportunidades oferecidas poderdo ser chamados caso surjam vagas, sempre
respeitada a ordem de classificagdo.
6.6 Caso o nfmero de interessados classificados n6o atinja o ntimero de oportunidades oferecidas, ficar6 a
crit6rio da Coordenag6o Estadual a selegSo de outros artesSos, que deverSo atender ao estabelecido no item 3 atd
ser atingido o quantitativo de oportunidades disponibilizado no item2 neste Edital.
6.7 No caso da impossibilidade de comparecimento, sem representante ou aus6ncia de confirmagSo da
participagSo, o candidato selecionado serii automaticamente considerado desistente e o candidato que se

classificou na sequ6ncia da ordem de pontuagSo ser6 convocado como substituto da vaga.
6.8 Em caso de empate, obterS melhor colocagSo quem tiver maior pontuagdo nos seguintes quesitos, nesta
ordem:
- Tradig6o (item de avaliagSo no 1);
- Produto associado d cultura popular (item de avaliagdo n" l);
- Consci6ncia ambiental (item de avaliagSo no 4); Maior tempo de registro do SICAB.
6.9 Caso nenhum dos crit6rios acima elencados seja capaz de promover o desempate, ser6 considerado como
crit6rio final de desempate a idade do participante, dando-se prefer6ncia ao mais idoso.
6.10 Os resultados de cada etapa de selegSo serSo publicados no site do Governo do Estado e na redes sociais
da Setrab.

7 DA VIGTNCIA DO PROCESSO SELETIVO
A vig6ncia do processo seletivo expirar6 ao t6rmino da feira em comento.

CRONOGRAMA

icac6o do Edital de Chamamento Priblico no D.O.E
DivulgagSo do chamamento pfblico (mailing, site, midias sociais etc.).

Prazo para recebimento dos formul6rios de inscrigSo e apresentagSo da
documentacdo exisida - fase de habilitacSo.

29104 a 13105119

AnSlise e avali dos formul6rios - equipe tdcnica. t5/051t9
da lista provis6ria no site 2y05119

encaminhamento de recurso. 23 a24l05ll9
anillise do recurso. 27 e28/05119

Divulgagdo da lista definitiva da seleqdo no Site do Governo do Estado

ConvocagSo dos selecionados para 20o Feira Nacional de Neg6cios do
Artesanato - FENEART em Olinda/PE e Reunido preparat6ria para inicio
das atividades - expedigdo da declaragSo de logradouro priblico e termo de

Prazo para enviar os produtos 20o Feira Nacional de Neg6cios do
Artesanato - FENEART em Olinda/PE
Periodo do evento 20o Feira Nacional de Neg6cios do Artesanato -
FENEART em Olinda/PE 03 a l4l07ll9
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8 DAS DrsPosreons cnurs

8.1 As pegas produzidas, nas quantidades especfficas que forem definidas pela CoordenagSo Estadual levando
em consideragdo o tamanho do estande, deverSo ser embaladas, etiquetadas e enviadas ao local do evento,
apropriadamente, pelos artesSos ou grupos produtivos, juntamente com notas fiscais, Termo de Compromisso
(Anexos III a VI) e DeclaragSo de Cessdo de Direito de Uso de lmagem (Anexo VII) devidamente preenchidos e

assinados.
8.2 As pegas que exigirem certificagdo por 6195o ou entidade priblica deverSo ser acompanhadas do respectivo
certificado, de acordo com o previsto na legislagSo aplicSvel.
8.3 O artesdo selecionado que for associado a entidade tamb6m selecionada deverS optar por uma das formas de

comercializagdo (individual ou associada).
8.4 A embalagem e o acondicionamento contra choque devem estar adequados d natureza das pegas de forma a
lhes garantir seguranga, evitando danos no manuseio e transporte.
8.5 No caso de acondicionamento de produtos fr6geis para transporte rodovi6rio sugere-se a utilizagdo de lascas
de poliestireno expandido, espuma de poliestireno, bolhas de pl6stico ou papel picado. E recomendada uma
espessura minima de acondicionamento de 50 mm e inv6lucro externo resistente como o papeldo de fibra
corrugado, com papel pardo externo de boa qualidade. Para fechamento, utilizar fita adesiva de 50 mm
formando um "H" na parte de cima e de baixo e barbante pelo comprimento e largura da embalagem, se esta
tiver mais de l0Kg.
8.6 E de responsabilidade do artesdo ou grupo produtivo a confer6ncia da qualidade e integridade das pegas que
deverdo ser entregues em local a ser estabelecido e divulgado.
8.7 O 6nus dos custos de produgSo, embalagem, acondicionamento, remessa, impostos e seguro das pegas

recebidas nos espagos do projeto ficarda cargo do artesSo ou grupo produtivo.
8.8 As pegas n6o comercializadas deverSo ser recolhidas pelo artesSo, grupo produtivo, nftcleo, associagSo ou
cooperativa atd o dia 14107119, de acordo com o final do evento e segundo orientagdo de logfstica.
8.9 As situag6es ndo previstas neste instrumento serSo resolvidas pela Coordenagdo Estadual.
8.10 A inscrigSo implica no conhecimento e concord6ncia dos termos e condigSes previstos neste Edital.
8.11 Os recursos, impugnag6es e demais solicitag6es deverSo ser realizadas por meio de qualquer das formas
estabelecidas no item 4.2 deste Edital;
8.12 Qualquer cidadio 6 parte legitima para impugnar o edital em caso de identificagdo de alguma
irregularidade, devendo protocolar o pedido at6 5 (cinco) dias fiteis ap6s a publicagSo do edital, devendo a
coordenagSo estadual julgar e responder d impugnagdo em at6 3 (trds) dias riteis.

Manaus,26 de2019.

Neila Azrak
do TrabalhoSecret6ri
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