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TERMO DE ESCLARECIMENTO 03 - CHAMAMENTO PÚBLICO NR° 007/2020 FCBC 

 

OBJETO: Constitui objeto deste Edital a seleção tem por finalidade a seleção de Projetos Culturais que 
receberão a premiação oriunda da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), inciso III, que dispõem sobre ações 
emergenciais adotadas durante estado de calamidade pública, para fomentar as propostas de 10 artesãos ou 
coletivos de artesãos em reconhecimento à produção artesanal identitária. Os artesãos ou coletivos de 
artesãos deverão apresentar uma proposta de um kit – contendo 4 peças – dentro de sua linha de produção. 
Cada artesão premiado deverá entregar à Fundação Cultural de Balneário Camboriú um total de 4 kits da 
proposta premiada. 
 Os  recursos  financeiros  disponíveis  para  os  prêmios  deste  Edital  totalizam  o  montante para   a 
premiação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) As inscrições estão abertas do dia 13 de outubro a 04 de 
novembro  de 2020. 
 
ONDE SE LÊ: 

3. DA PARTICIPAÇÃO  

3.1 Podem habilitar-se a participar do chamamento:  

a) Pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, autônomos ou que representem coletivos de artesãos.  

b) Estar cadastrado na plataforma Pinc (Plataforma de Interação Cultural) lik 
http://culturabc.com.br/pinc/login.php e MapaCulturalSC link: http://mapacultural.sc.gov.br/.  

c) Ter 02 (dois) anos de comprovação de efetiva atividade no âmbito cultural nos vinte e quatro meses 
imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 2020 de 29/06/2020. 

LEIA-SE: 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO  

3.1 Podem habilitar-se a participar do chamamento:  

a) Pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, autônomos ou que representem coletivos de artesãos.  

b) Pessoa jurídica MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. 

c) Estar cadastrado na plataforma Pinc (Plataforma de Interação Cultural) lik 
http://culturabc.com.br/pinc/login.php e MapaCulturalSC link: http://mapacultural.sc.gov.br/.  

d) Ter 02 (dois) anos de comprovação de efetiva atividade no âmbito cultural nos vinte e quatro meses 
imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 2020 de 29/06/2020. 

ONDE SE LÊ: 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
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4.1 Poderão se inscrever neste edital pessoas físicas (brasileiros natos ou naturalizados), maiores de 18 anos; e 
pessoas que representem coletivos de artesãos, de natureza cultural atuantes na área do artesanato, 
doravante identificadas como “proponentes”. 

LEIA-SE: 
 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

4.1 Poderão se inscrever neste edital : 

a) pessoas físicas (brasileiros natos ou naturalizados), maiores de 18 anos; e pessoas que representem coletivos 
de artesãos, de natureza cultural atuantes na área do artesanato, doravante identificadas como 
“proponentes”. 

b) Micro Empreendedor Individual MEI; 

 
ONDE SE LÊ: 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1 As inscrições estarão abertas dia 13 de outubro de 2020 até dia 04 de novembro de 2020 disponíveis no 
endereço eletrônico da FCBC (www.culturabc.com.br).  

5.2 As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente presencialmente, utilizando formulário de inscrição 
(ANEXO I), disponível no endereço eletrônico da FCBC (www.culturabc.com.br).  

5.2.1 Artesão individual:  

a) Preenchimento do Formulário de Inscrição;  

b) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência (declaração de residência ANEXO II); 

c) Entrega das peças artesanais que compondo o kit;  

5.2.2 Coletivo de Artesãos (associações, cooperativas, grupos produtivos)  

a) Preenchimento do Formulário de inscrição; 

b)Cópia do RG, CPF, comprovante de residência (declaração de residência ANEXO II);  

c) Carta de anuência de todos os componentes do coletivo, informando o conhecimento da proposta. A carta 
deve estar datada, assinada e identificada com o nome do proponente, nome da proposta e o nome do edital. 
(Anexo III) 

 d) Na proposta de coletivo de artistas, apenas 1 (um) indivíduo deverá constar como responsável pela 
inscrição, sendo ele(a) identificado(a) como proponente, devendo mencionar no formulário de inscrição, em 
campo específico, o nome de todos os membros do coletivo representado. 

http://www.culturabc.com.br/
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LEIA-SE: 
 
5.1 As inscrições estarão abertas dia 13 de outubro de 2020 até dia 04 de novembro de 2020 disponíveis no 
endereço eletrônico da FCBC (www.culturabc.com.br).  

5.2 As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente presencialmente, utilizando formulário de inscrição 
(ANEXO I), disponível no endereço eletrônico da FCBC (www.culturabc.com.br).  

5.2.1 Artesão individual:  

a) Preenchimento do Formulário de Inscrição;  

b) Cópia do RG, CPF, comprovante de residência (declaração de residência ANEXO II); 

c) Entrega das peças artesanais que compondo o kit;  

5.2.2 Coletivo de Artesãos (associações, cooperativas, grupos produtivos)  

a) Preenchimento do Formulário de inscrição; 

b)Cópia do RG, CPF, comprovante de residência (declaração de residência ANEXO II);  

c) Carta de anuência de todos os componentes do coletivo, informando o conhecimento da proposta. A carta 
deve estar datada, assinada e identificada com o nome do proponente, nome da proposta e o nome do edital. 
(Anexo III) 

 d) Na proposta de coletivo de artistas, apenas 1 (um) indivíduo deverá constar como responsável pela 
inscrição, sendo ele(a) identificado(a) como proponente, devendo mencionar no formulário de inscrição, em 
campo específico, o nome de todos os membros do coletivo representado. 

e) Declaração de Fatos Impeditivos (conforme modelo anexo X).  

f) Declaração de não parentesco (conforme modelo anexo VIII);  

 

5.2.3 Microempreendedor Individual  - MEI 

a) Preenchimento do Formulário de inscrição; 

b)Cópia do RG, CPF, comprovante de residência (declaração de residência ANEXO II) do representante;  

c) Certidão negativa de débitos Federal; 

d) Certidão negativa de débitos Estadual; 

e) Certidão negativa de débitos Municipal da cidade de Balneário Camboriú;  

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). OBS: A obtenção da certidão, é 
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eletrônica e gratuita, encontra-se disponível no site www.tst.jus.br/certidao e em todos os demais portais da 

Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do 

Trabalho). Atenção: O documento exigido é de DÉBITOS trabalhistas, e não de ações;  

g) Certificado de regularidade do FGTS – CRF 

h) Declaração de Cumprimento Pleno dos requisitos de habilitação (anexo V) 

i) Declaração de veracidade (anexo VI);  

j) Declaração de Fatos Impeditivos (conforme modelo anexo X).  

K) Declaração de não parentesco (conforme modelo anexo IX);  

L)Declaração de não emprego de menor (conforme modelo anexo IX) 

M)  Declaração de MEI Responsável por Grupo ou Espaço Cultural (conforme modelo anexo XII ) devidamente 

preenchida e assinada; 

N) Comprovação  de  inscrição  em  Cadastro  Cultural,  se  inscrito  em  outro  que  não  seja  o plataforma 

PINC.  

o) Na proposta de coletivo de artistas, apenas 1 (um) indivíduo deverá constar como responsável pela 
inscrição, sendo ele(a) identificado(a) como proponente, devendo mencionar no formulário de inscrição, em 
campo específico, o nome de todos os membros do coletivo representado. 
 

ONDE SE LÊ: 

9. DO PAGAMENTO 
9.1 O proponente contemplado neste edital pessoa física ou representante de coletivo deverá ter conta 
corrente em qualquer Banco com agência em Balneário Camboriú. 
 

LEIA-SE: 
 

9. DO PAGAMENTO 
 
9.1 O proponente contemplado neste edital pessoa física, representante de coletivo ou MEI deverá ter conta 
corrente em qualquer Banco com agência em Balneário Camboriú. 
 

 Balneário Camboriú, 28 de outubro de 2020 

 

 

Denize Aparecida Rodrigues da Costa Leite 

Presidente Interina Fundação Cultural Balneário Camboriú 
  


