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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2022 
 

 

1- DO ÓRGÃO REQUISITANTE  

1.1  Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico 

 

2- DO OBJETO 

 2.1 Tem por objetivo atrair o máximo de artesãos e profissionais de trabalhos manuais para 

fazerem parte do quadro de artesãos e acervo de produtos artesanais da CASA DO 

ARTESANATO ANCHIETENSE, fortalecendo o artesanato e os trabalhos manuais que 

representam a história, a cultura e as belezas de Anchieta; 
 

2.2 Expor à população anchietense e aos visitantes, o artesanato e trabalhos manuais dos 

profissionais inscritos e selecionados; 

 

2.3 Colaborar com o aumento da renda das famílias dos profissionais de artesanato e de 

trabalhos manuais; 

 

 

3 - ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

3.1 O espaço CASA DO ARTESANATO ANCHIETENSE, locado na Rua Costa Pereira, nº 

73, bairro Porto de Cima, Anchieta/ES, será administrado pela Prefeitura Municipal de 

Anchieta, através da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, com apoio da Secretaria de 

Turismo Comércio e Empreendedorismo, contendo nele objetos feitos por artesãos locais 

aqui selecionados, onde serão expostos e comercializados de forma democrática, de acordo 

com as normas instituídas neste edital.  

 

4- DA FINALIDADE: 

4.1 Selecionar artesãos e profissionais de trabalhos manuais anchietenses para fazer parte 

do quadro de artesãos (e profissionais de trabalhos manuais) e acervo de produtos 

artesanais criados por eles, em exposição e comércio no espaço CASA DO ARTESANATO 

ANCHIETENCE. 
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4.1.1 Entende-se por artesão aquele profissional que trabalha a matéria-prima com 

conhecimento para transformá-la em um artigo de artesanato com peculiaridade do 

processo produtivo individual e riqueza cultural representativa de determinada região onde 

foi produzido. Ex: a partir de uma peça de madeira, talhar (transformá-la em) em um símbolo 

do local; 

4.1.2 Entende-se por profissionais de trabalhos manuais aquele profissional que cria 

peças e produtos de arte, tendo como base um molde pré-definido, restando-lhes apenas 

acabamentos, pinturas, escritas e desenhos. Ex: Artes plásticas, Confecção de sabonetes 

com pinturas e escritas, Biscuit, etc. 

4.2 Poderão participar da seleção somente pessoas físicas residentes no município de 

Anchieta, cuja comprovação se dará através dos documentos elencados no item 8.1, “c” , 

deste edital. 

 

5- CUSTOS E DESPESAS 

5.1 A despesa com a locação do espaço CASA DO ARTESANATO ANCHIETENSE, será de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Anchieta, através da Gerência Estratégica de 

Cultura e Patrimônio Histórico. 

5.2 Os custos e despesas advindos das demandas para o funcionamento do espaço, após 

ser aberto, será de responsabilidade dos usuários e os mesmos deverão combinar uma 

forma igualitária de arcar com as mesmas. 

Abaixo, itens que se referem a custos e despesas de funcionamento: 

 Funcionário responsável pela comercialização das peças expostas e administração 

do caixa no período de funcionamento do espaço; 

 Materiais necessários para promoção das peças expostas, assim como mobiliários e 

acessórios para organização do espaço; 

 Internet, telefone ou máquina de cartão, caso julguem necessário. 
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6-DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições acontecerão somente de forma presencial, com a entrega da 

documentação constante no item 8 diretamente na sede administrativa da Prefeitura 

Municipal de Anchieta, SETOR DE PROTOCOLO, direcionada a GERÊNCIA 

ESTRATÉGICA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, das 08:00 às 17:00 horas.  

Endereço: Centro Administrativo I - Edival José Petri, Rod. do Sol, 1.620, km 21,5, Vila 

Residencial Samarco, Anchieta/ES.   

6.2 Serão aceitas somente inscrições individuais (pessoa física); 

6.3 Serão selecionadas pela Comissão de Análise e Avaliação, as 30 (trinta) primeiras 

inscrições em conformidade com este edital – sendo esse o número de vagas possíveis 

para ocupação do espaço físico que abrigará a CASA DO ARTESANATO ANCHIETENSE.  

6.4 Inscritos a partir da 31ª (trigésima primeira) inscrição serão considerados suplentes, e 

chamados posteriormente em ordem crescente, caso um dos 30 (trinta) selecionados não 

estejam aptos a assumirem ou haja desistência por parte dos mesmos. 

6.5 O edital completo e os ANEXOS necessários para a inscrição estarão disponíveis para 

download no site da Prefeitura de Anchieta endereço: www.anchieta.es.gov.br. 

6.5 Para dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato pelo telefone (28) 3536-3667 das 

08:00 às 17:00 de segunda a sexta, ou pelo e-mail: culturalanchieta2@gmail.com. 

 

7- DO PRAZO DAS INSCRIÇÕES 

7.1- As inscrições acontecerão das 8h do dia 15 de agosto de 2022 e seguirão abertas no 

período de 12 meses. 

 

8- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

8.1 Os interessados deverão encaminhar os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição (ANEXO I) devidamente preenchida e assinada; 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:secturismoanchieta@gmail.com
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b) Cópia dos documentos pessoais: CPF e documento de identificação (RG, Carteira de 

Trabalho, Carteira Profissional ou CNH); 

c) Cópia do Cartão da Família emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta; 

d) Portfólio contendo fotos dos produtos produzidos e que pretende expor e comercializar no 

espaço; 

e) Declaração de Autoria (ANEXO III) – Declaração de que as peças/objetos dos quais irão 

ser expostos e comercializados, serão de sua autoria, assumindo toda e qualquer 

responsabilidade civil e criminal por uso de peças/objetos cuja titularidade pertença a 

terceiros. 

8.2 No caso de artesãos será necessário envio de cópia da carteira de artesão 

devidamente válida emitida pela ADERES ou SICAB; 

8.3 No caso de profissionais de trabalhos manuais será necessário envio de 

autodeclaração de enquadramento como profissional de trabalhos manuais conforme 

modelo do ANEXO II devidamente preenchido e assinado; 

 

9 – DA COMISSÃO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO 

9.1 As documentações serão analisadas por uma Comissão Julgadora constituída via 

Portaria da Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico assim composta: 

a) 02 (dois) servidores públicos municipais lotados na Gerência Estratégica de Cultura e 

Patrimônio Histórico; 

b) 02 (dois) servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Turismo, Comércio e 

Empreendedorismo; 

c) 01 (hum) servidor público municipal lotado na Sala do Empreendedor; 

9.2  A Comissão de Análise poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não 

seja membro (não inscrito neste edital) para subsidiar seus trabalhos. 
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10 – DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES  

10.1 Em até 5 (cinco) dias úteis após a data limite para inscrição, a Comissão analisará as 

documentações dos 30 (trinta) primeiros interessados, lavrará ata da reunião, publicará o 

resultado da análise no site da prefeitura Municipal de Anchieta (www.anchieta.es.gov.br) 

bem como no diário oficial dos municípios, cabendo recursos contra a decisão da Comissão 

em até 02 (dois) dias úteis. 

10.2 Os recursos deverão ser fundamentados e encaminhados para o endereço de e-mail: 

culturalanchieta2@gmail.com ou protocolados na Prefeitura Municipal de Anchieta 

direcionado a Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico e serão julgados e 

respondidos em até 2 (dois) dias úteis. 

10.3  Findado prazo de recursos ou não havendo estes, a comissão publicará o resultado 

final com a relação dos 30 (trinta) inscritos selecionados e os suplentes em ordem crescente 

de inscrição. 

10.4 Após a divulgação do resultado final, os participantes selecionados serão informados 

pela Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico sobre data e condições para a 

ocupação do espaço CASA DO ARTESANATO ANCHIETESE. 

 

12 – DA PUBLICIDADE DAS ETAPAS DO CHAMAMENTO 

12.1 – A publicação do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO será feita no site institucional 

da Prefeitura de Anchieta, bem como no Diário Oficial dos Municípios. 

12.2 Todas as etapas do Chamamento serão publicadas no site institucional da Prefeitura 

de Anchieta, bem como no Diário Oficial dos Municípios, podendo também ser utilizadas 

outras ferramentas como mídias sociais, rádios, jornais. 

  

13 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

13.1  DOS PARTICIPANTES 

 13.1.1 Fornecer os dados corretos para contato (telefone, e-mail, site (se tiver), mídias 

sociais, etc); 

http://www.anchieta.es.gov.br/
mailto:culturalanchieta2@gmail.com
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13.1.2 Comunicar imediatamente à Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico, 

qualquer situação de mudança contato (telefone, e-mail) para não haver comprometimento 

na comunicação entre as partes; 

13.1.3 Comunicar imediatamente à Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico 

caso haja intenção ou necessidade de mudança de produto a ser exposto e comercializado 

no espaço, visando não comprometer o padrão anteriormente aprovado, assim como o 

resultado emitido pela Comissão de Analise e Avaliação.  

13.1.4 Eleger através de voto por aprovação majoritária, dentre os 30 (trinta) selecionados, 

01 (hum) representante para falar em nome de todos participantes a cada 06 (seis) meses; 

13.1.5 Prestar os esclarecimentos e acatar as orientações que forem solicitados pela 

Administração Pública ou Comissão de Analise e Avaliação; 

13.1.6  Zelar pela qualidade das peças expostas e comercializadas no espaço; 

13.1.7  Manter em dia as despesas do espaço, de acordo com o item 5.2 deste edital; 

 

13.2  DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

13.2.1 Organizar e executar todo o edital de chamamento, inclusive a nomeação da 

Comissão de Análise e Avaliação. 

13.2.2 Fornecer a todos participantes todos os elementos e dados necessários à perfeita 

execução do projeto deste Edital de Chamamento Público; 

13.2.3  Promover divulgação; 

13.2.4 Verificar minuciosamente, os prazos fixados; 

13.2.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações dos PARTICIPANTES 

juntamente com a Comissão de Análise e Avaliação designada; 

 

14- DAS PENALIDADE 

14.1 A penalidade para o participante em descumprimento total ou parcial das regras 

estabelecidas neste edital será o desligamento do quadro de artesãos da CASA DO 

ARTESANATO ANCHIENTENSE; 
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14.2 O representante eleito pelos participantes, ficará responsável em comunicar a Gerência 

Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico em casos do não cumprimento das obrigações 

por parte de um participante. 

14.3  A Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico juntamente com a Comissão de Análise e 

Avaliação, deverá comunicar a penalidade ao PARTICIPANTE em descumprimento das 

regras vigentes, e convocar um suplente para ocupação da vaga. 

 

15- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Será responsabilidade da Gerência de Cultura a condução dos trabalhos da Comissão 

de Análise e demais atos administrativos necessários à plena execução do presente edital; 

15.2  Das peças/objetos apresentados no PORTIFÓLIO para exposição e comercialização 

são de responsabilidade dos participantes a sua autoria; assumindo toda e qualquer 

responsabilidade civil e criminal por uso de peças/objetos cuja titularidade pertença a 

terceiros; 

15.3 O presente Edital de Chamamento poderá ser alterado pela Administrarão Pública, 

cabendo as alterações serem publicadas nos mesmos meios utilizados anteriormente; 

15.4 O Edital de Chamamento entrará em vigor a partir da data de sua publicação.       

 

16- DO FORO 

16.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento fica eleito o Foro 

da Comarca de Anchieta/ES, por mais privilegiado que outros sejam. 
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ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nome: 

CPF: 

Endereço: Bairro: 

Fone: ( ) - WhatsApp: ( ) - 

Possui site: ( ) Sim.   Endereço do site:_________________________________                                                                                          

                   ( ) Não.      

Facebook:   

Instagram:   

Outro: ________________________________________________________________ 

Principais locais de comercialização em Anchieta? 

( ) SEDE ( ) CASTELHANOS ( ) UBU ( ) PARATI  ( ) IRIRI 

Outro ( ) 

Cite locais de comercialização fora de Anchieta (se tiver)? 
 
 

 

 

 

Participa(ou) de feiras e exposições fora de Anchieta? 

 

( ) Sim. Cite algumas: 
 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

( ) Não 

 

Formas de pagamento (   ) somente dinheiro (   ) cartão de crédito/débito (   ) Pix Outros 

Especifique. / / / 

 

Enquadramento: ( ) Artesanato ( ) Trabalhos Manuais 

 
Descreva o tipo de técnica que utiliza (fuxico; pintura; marcenaria; biscuit; tricô, etc): 

_____________________________________________________________________ 

 

Data: / /2022 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Responsável 
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ANEXO II 

 

AUTODECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PROFISSIONAL 
DE TRABALHOS MANUAIS 

 
 
Eu,  

 , inscrito no CPF nº , documento de identificação nº 

  , emito esta Autodeclaração afirmando que utilizo as 

técnicas de produção de peças/produtos que se enquadram como trabalhos manuais, por 

utilizar de técnicas manuais para criar peças/produtos tendo como base um molde pré-

definido, restando-lhes apenas acabamentos de pinturas, escritas e desenhos, etc. 

 

Anchieta/ES,           de de 2022. 

 

 

 
 
 

 

Assinatura 
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ANEXO III  

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA 

 
 
 

Eu, _________________________________________________________ inscrito no 

CPF nº _________________________________________, documento de identificação 

nº _________________________________, declaro que os produtos indicados no 

portifólio no momento da minha inscrição neste Edital são de minha autoria, assumindo 

toda e qualquer responsabilidade civil e criminal por uso de peças/objetos cuja 

titularidade pertença a terceiros. 

 
 

 
Anchieta/ES,           de de 2022. 

 
 
 
 
 
 

 
Assinatura 

 
 


