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O SEBRAE no DF torna pública esta chamada para a seleção de empresários do Distrito 

Federal que possuam CNPJ com os portes empresariais MEI, ME, EPP ou artesãos que tenham 

a Carteira Nacional do Artesanato, válida e emitida pela Secretaria de Estado de Turismo do 

Distrito Federal. Serão contemplados 60 (sessenta) os empresários que atuem nos segmentos 

de artesanato, design e moda, que queiram submeter seus produtos à curadoria e 

elaboração do catálogo dos produtos. As ações são parte integrante da 28ª edição da 

CASACOR|Brasília 2019 a ser realizada no período de 05 de Setembro a 16 de Outubro, na 

Antiga Casa da Manchete, em Brasília. 

1. DA CASACOR 

CASACOR, uma das empresas do Grupo Abril, é reconhecida como a maior e mais 

completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Anualmente, 

o evento reúne renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas em 20 praças 

nacionais (Alagoas, Bahia, Brasília, Campinas, Ceará, Espírito Santo, Franca, Goiás, Interior SP, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e mais 06 internacionais (Bolívia, Chile, 

Equador, Paraguai, Peru e Miami).  

A criação da mostra surgiu quando a brasileira Yolanda Figueiredo e a argentina Angélica 

Rueda, durante uma viagem a Buenos Aires, se encontraram com seus amigos Javier Campos 

Malbrán e Ernesto Del Castilho, que fizeram a proposta de organizar um evento de decoração 

no Brasil. CASACOR teve início no Brasil em 1987, com a realização da primeira edição em uma 

residência, no bairro do Jardim Europa, em São Paulo. Na ocasião, 22 ambientes foram 

decorados por 25 profissionais e visitados por 7 mil pessoas. A partir daí, a CASACOR não 

parou mais de crescer e se tornou referência nacional e internacional de bom gosto, 

influenciando formadores de opinião e agregando valor às marcas as quais se associa.  

Em todas as suas edições, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas reinventam 

espaços modificando-os livremente, com o compromisso de criar um ambiente inovador, 

atraente, sustentável e de muito bom gosto. O resultado é um evento que possibilita aos 

visitantes a experiência única de desfrutar a exposição de novidades em decoração, design, 

peças, materiais, tecnologia e equipamentos de altíssimo nível, para que vivenciem um 

momento de sonho e bem estar. As inúmeras opções de compras e lazer integradas, tais 

como lojas, restaurantes, cafés, galerias, serviços e entretenimento para toda a família, 

permitiram à CASACOR atrair um público visitante em volumes recordes. 
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1.1 OBJETIVOS  

 Apresentar o artesanato, o design e a moda em suas individualidades, visando a 

integração entre os segmentos e dar destaque a sua força no âmbito local e 

nacional. 

 Estimular o consumo do mercado local, contribuindo para a formação de público 

consumidor de produtos autorais do Distrito Federal.  

 Reconhecer e valorizar os empreendedores criativos do Distrito Federal. 

 

2. DA ÁREA DE EXPOSIÇÃO 

Serão mais de 5mil m² construídos e ambientados com base na valorização das 

diversidades dos segmentos de Arquitetura e Design do Distrito Federal. O ESPAÇO 

FEITO À MÃO – artesanato e design brasiliense ocupará 104m² localizada ao lado do 

café principal do evento. 

 

 

Prestação dos serviços elencados: 

 Curadoria dos produtos a serem expostos; 

 Depósito para guarda dos produtos, fora da área de comercialização; 

 Estande decorado com projeto arquitetônico, para exposição e comercialização 

dos produtos de artesanato, design e moda; 

 Identificação dos produtos com a tag do ESPAÇO FEITO À MÃO – artesanato e 

design brasiliense; 

 Relatório de prestação de contas quinzenal da comercialização dos produtos; 
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 Serviços de limpeza, segurança e 02 vendedoras; 

 Sacolas para comercialização; 

 Catálogo dos produtos; e 

 Serviço de visual de loja, com alteração de disposição dos produtos na loja. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

Para realizar a inscrição o proponente deve preencher: 

 Ficha de inscrição, conforme o Anexo I;  

 Enviar os documentos listados no item 04 e nos casos que couberem o item 05; 

Os documentos devem ser enviados para o e-mail: casacor2019.sebraedf@gmail.com no 

período de 07 de Junho a 07 de Julho de 2019 e a divulgação do resultado da inscrição e 

da curadoria dos produtos será no dia 15 de Julho, pelo Portal do SEBRAE/DF. 

Nesta edição da CASACOR| Brasília 2019, serão contemplados 60 empresários, assim 

distribuídos: 

 25 vagas para Artesanato; 

 15 vagas para Design; e 

 20 vagas para Moda.   

Esta ação trará a oportunidade de exposição e comercialização dos produtos na loja do 

SEBRAE/DF bem como a elaboração do catálogo dos produtos que serão comercializados no 

espaço. Serão entregues 10 (dez) unidades impressas e o catálogo digital em pen drive, para 

cada expositor contemplado pelo processo de chamada pública. 

4. DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS PARA PARTICIPAÇÃO 

 1. Ficha de Cadastro (Anexo I);  

2. Cópia do cartão de CNPJ; Obs.: O CNPJ deve estar lotado em Brasília, DF.  

3. Cópia da RG e do CPF do representante legal; 

4. Cópia da Carteira Nacional do Artesanato, válida e emitida pela Secretaria de Estado de 

Turismo Distrito Federal; 

5. Declaração de Empreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

conforme Anexo II. 

5. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

Dentre o número total de vagas ofertadas, 60% serão disponibilizadas aos empresários que 

residem em Brasília e que já tiveram participação dentre as ações ofertadas pelo SEBRAE/DF 

mailto:casacor2019.sebraedf@gmail.comP
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e 40% serão destinadas a novos empresários que não estejam cadastrados na base de dados 

da instituição, sendo assim segue abaixo o número de vagas para cada segmento: 

 

VAGAS 

OFERTADAS 
60% 40% 

ARTESANATO 25 15 10 

DESIGN 15 09 06 

MODA 20 12 08 

TOTAL 60 36 24 

 

Para comprovação da participação dos empresários que já participam de ações promovidas 

pelo SEBRAE/DF e que se encontram cadastrados na base de dados da instituição deverão 

seguir os critérios abaixo: 

1) Ter participado de no mínimo 01 (uma) consultoria promovida pelo SEBRAE DF nos 

últimos 2 (dois) anos; ou  

2) Participação em eventos de mercado nos últimos 2 (dois) anos;  ou 

3) Participação de eventos de capacitação promovidos pelo SEBRAE no DF no último ano. 

OBSERVAÇÃO: Caso o número de interessados selecionados não atinja o número de 

oportunidades oferecidas, ficará a critério do SEBRAE/DF, a seleção de outros artesãos e 

designers, até ser atingido o quantitativo de oportunidades disponibilizadas. 

6. A CURADORIA 

A curadoria será presencial na sede do SEBRAE/DF (SIA Trecho 03 Lote 1.580) e seguirá 

o agendamento conforme escolhido na ficha de inscrição (Anexo I). Neste momento serão 

escolhidos os produtos que serão comercializados no espaço do SEBRAE/DF, ficando o 

expositor proibido de levar outro produto que não tenha sido selecionado pela curadoria.   

O processo de curadoria/seleção dos produtos será realizado por equipe técnica 

responsável, com participação de: 

 01 consultor que auxiliará em toda a etapa da curadoria dos 03 segmentos; 

 01 representante do SEBRAE/DF que fará a curadoria do segmento de artesanato; 

 01 representante da CASACOR® Brasília que fará a curadoria do segmento de design; e 

 01 representante do segmento de moda do Distrito Federal. 
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Os produtos a serem comercializados deverão, preferencialmente, apresentar atributos 

que remetam ao tema do evento desta edição: Planeta Casa, o conceito foi criado na 

tendência do lar como universo particular de cada indivíduo, onde as mudanças e conexões 

surgem e transformam o entorno e a comunidade. Neste mote, o elenco será pautado por 

três pilares essenciais para traduzir o tema nos seus espaços: afetividade, tecnologia e 

sustentabilidade. A união destes pilares representará um lar perfeito para viver e expressar o 

amor pela vida, usufruindo das novas facilidades contemporâneas e respeitando o meio 

ambiente, podendo também conter produtos que valorizem aspectos culturais e recursos 

naturais do Distrito Federal e ao Cerrado.  

Para o segmento de artesanato serão utilizados os conceitos de artesanato contidos no 

Termo de Referência - Atuação do Sistema SEBRAE no Artesanato, 2010, descritos a seguir: 

Artesanato: Artesanato compreende toda a produção resultante da transformação de 

matérias primas, com predominância manual, por indivíduos que detenham o domínio 

integral de uma ou mais técnicas, aliando criatividade, habilidade e valor cultural (possui 

valor simbólico e identidade cultural), podendo no processo de sua atividade ocorrer o 

auxilio limitado de maquinas ferramentas, artefatos e utensílios. 

Artesanato Tradicional: Conjunto de artefatos mais expressivos da cultura de um 

determinado grupo, representativo de suas tradições, porém incorporados à sua vida 

cotidiana. Sua produção é, em geral, de origem familiar ou de pequenos grupos vizinhos, 

o que possibilita e favorece a transferência de conhecimento sobre técnicas, processos e 

desenhos originais. Sua importância e seu valor cultural decorrem do fato de ser 

depositária de um passado, de acompanhar histórias transmitidas de geração em 

geração, de fazer parte integrante e indissociável dos usos e costumes de um 

determinado grupo. 

Artesanato de Referência Cultural: produtos cuja característica é a incorporação de 

elementos culturais tradicionais da região onde são produzidos. São, em geral, 

resultantes de uma intervenção planejada de artistas e designers, em parceira com os 

artesãos, com objetivo de diversificar os produtos, porém preservando seus traços 

culturais mais representativos. 
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Artesanato Conceitual: Objetos produzidos a partir de um projeto deliberado de 

afirmação de um estilo de vida ou afinidade cultural. A inovação é o elemento principal 

que distingue este artesanato das demais categorias. Por detrás desses produtos existe 

sempre uma proposta, uma afirmação sobre estilos de vida e de valores, muitas vezes 

explícitos por meio de sistemas de promoção utilizados, sobretudo àqueles ligados a 

movimentos ecológicos e naturalistas. 

Trabalhos Manuais: Os trabalhos manuais exigem destreza e habilidade, porém utilizam 

moldes e padrões predefinidos, resultando em produtos de estética pouco elaborada. 

Não são resultantes de processo criativo efetivo. É muitas vezes, uma ocupação 

secundária que utiliza o tempo disponível das tarefas domésticas ou um passatempo. 

Os produtos conceituados como trabalhos manuais só serão aceitos quando, de 

alguma forma, estiverem relacionados ao tema da CASACOR| Brasília 2019 ou 

aspectos culturais e recursos naturais do Distrito Federal ou ao Cerrado. 

Moda: Os produtos de vestuário, acessórios e calçados que serão apresentados na 

CASACOR® devem estar de acordo com o tema central da exposição que no ano de 

2019 é Planeta Casa que tem três pilares essenciais: afetividade, tecnologia e 

sustentabilidade. Os produtos, portanto, devem remeter à questão da moda sustentável, 

sustentabilidade e que empreguem os 5Rs da moda (Reduzir, Repensar, Reaproveitar, 

Reciclar e Recusar) de forma a fomentar o consumo consciente característica da 

economia circular.   

Durante a realização do evento, os selecionados deverão obrigatoriamente, seguir as 

orientações da equipe técnica responsável pela organização física e administrativa do evento, 

na disposição dos produtos e dos balcões no espaço, a fim de obter os melhores resultados 

na exposição e comercialização dos produtos. 

A divulgação dos resultados do conjunto de documentos elencados nos itens 3 a 5, 

será no dia 15 de Julho de 2019, pelo Portal do SEBRAE/DF no link: 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/df?codUf=7 

 

 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/df?codUf=7
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Após o período de inscrições, terá início o processo de seleção, que será realizado pela 

equipe técnica encarregada de avaliar os produtos, bem como os dados constantes no 

formulário de inscrição, de acordo com os seguintes critérios, onde a pontuação atribuída 

será 0 ou 2, com pesos diferentes para cada item, conforme ficha no Anexo V, a saber:  

 Produtos associados ao tema da 28ª edição da CASACOR| Brasília ou aspectos culturais 

e recursos naturais do Distrito Federal ou ao Cerrado. O tema da CASACOR 2019 é a 

Planeta Casa, o conceito foi criado na tendência do lar como universo particular de 

cada indivíduo, onde as mudanças e conexões surgem e transformam o entorno e a 

comunidade. Neste mote, o elenco será pautado por três pilares essenciais para 

traduzir o tema nos seus espaços: afetividade, tecnologia e sustentabilidade. 

 Originalidade: o produto é autêntico, de criação ou inspiração própria, não é réplica, 

cópia ou imitado por outro. 

 Expressão Contemporânea: produtos com elementos de afirmação de um estilo de vida 

moderno. 

 Consciência Ambiental: utilização de material reciclado e ou aproveitamento de 

resíduos com outras formas de valorização do modo de vida sustentável. 

 Produto adequado para atender o público alvo do evento. Neste item serão avaliados 

itens como: Qualidade, Design, Acabamento, entre outros... o público consumidor do 

evento é bem informado, de médio e alto poder aquisitivo. Convém lembrar que 

Brasília, por ser a capital do país, sedia 124 representações diplomáticas, cujos 

representantes procuram produtos que expressem a arte popular e a cultura brasileira. 

Obs.: Será desclassificado o candidato que não obtiver, no mínimo 11 (onze) pontos.  

Durante o processo de análise e avaliação dos critérios, a equipe técnica de seleção 

poderá recomendar adequações ou solicitar outras informações aos participantes, que achar 

relevante.  

7.1 CRITÉRIOS DA ANÁLISE TÉCNICA DA CURADORIA - ARTESANATO 

A equipe responsável pela curadoria fará avaliação técnica considerando os critérios 

abaixo para o segmento de artesanato. Tais evidências serão coletadas com o Briefing dos 

produtos, a qual o artesão deverá preencher e enviar, conforme instruções do item 3. 
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7.1.1 Artesanato que evidencie uso predominante de matéria-prima nobre, por 

exemplo: madeira, argila, fibras naturais, couro, etc; 

7.1.2 Artesanato ligado a uma determinada vocação regional, evidenciando a temática, 

a cultura, a matéria-prima e a produção; 

7.1.3 Evidências de uso de elementos e/ou ferramentas desenvolvidas exclusivamente 

através da criatividade do artesão, com a finalidade de utilizá-la para a produção do seu 

artesanato; 

7.1.4 Evidências de uso de elementos e/ou técnicas e/ou ferramentas que favoreçam a 

geração de menos resíduos; 

7.1.5 Evidências de uso de resíduos industriais e/ou agroindustriais como matéria-

prima; 

7.1.6 Evidências de uso de material reciclado, oriundo de resíduos sólidos urbanos, 

processados ou não. Por exemplo: vidro, metal, papel, papelão, plástico, alumínio, cobre, 

fibras de pet processada, etc. Entende-se como reciclagem inserir determinado material em 

um novo ciclo de produção, com o intuito de reprocessamento do material para uso em 

outro produto final; 

7.1.7 Criatividade vinculada à produção e ao produto acabado e adequado ao público 

alvo do evento. 

8. DA ELABORAÇÃO E ASSINATURA DOS CONTRATOS 

Após divulgação da lista dos selecionados serão elaborados os contratos em referência a 

contrapartida financeira correspondentes a contrapartida financeira (30% do valor total), no 

valor de R$ 675,00 (Seiscentos e setenta cinco reais), conforme forma de pagamento 

escolhida no formulário de inscrição. O valor de participação non evento poderá ser alterado, 

conforme a quantidade de empresários que aderirem ao processo. 

O prazo para assinatura dos contratos será do dia 16 a 19 de Julho, no horário de 09hs 

às 12hs e 13hs às 17hs. 
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No dia da assinatura do contrato o expositor deverá entregar também o Briefing dos 

Produtos (Anexo IV) e agendar a data e horário para tirar as fotos dos produtos selecionados 

para elaboração do catálogo. 

 

9. DA ELABORAÇÃO DO CATÁLOGO 

Será contratado consultor para elaboração do catálogo ao qual ficará responsável pelas 

fotos dos produtos e diagramação conforme especificações abaixo: 

Catálogo FEITO À MÃO – artesanato e design brasiliense 

Formato fechado: 20cm x 20 cm 

Formato aberto: 40cm x 40cm 

Papel capa: couchê fosco 210 gramas 

Papel miolo: couchê fosco 170 gramas 

Acabamento: lombada quadrada 

Nº de folhas: A definir. 

 

Os expositores devem enviar uma pequena biografia composta por seu nome, tempo 

que exerce a profissão, o que utiliza como matéria prima ou técnica, tipos de produtos que 

produz. Contato telefônico, e-mail e endereços de suas mídias sociais. 

Cada expositor receberá 10 (dez) catálogos impressos e uma versão em modo digital 

em 01 (um) pen drive. Na loja haverá também a possibilidade de termos o catálogo em QR 

Code para que cliente baixe a versão em seu smartphone. 

 

10. DA ENTREGA DA RELAÇÃO DE PRODUTOS 

O expositor deverá enviar a Ficha de Relação de Produtos, conforme Anexo III para o e-

mail casacor2019.sebraedf@gmail.com, devidamente preenchida com as quantidades a serem 

entregues no evento para a montagem da loja e valores que o expositor quer receber 

pelo produto. 

É imprescindível que o expositor envie a ficha de produtos com a descrição detalhada 

para organização e catalogação dos produtos em sistema no período de 01 a 11 de Agosto 

de 2019. Para ficar mais fácil a identificação das fichas de produtos, solicitamos que insiram no 

assunto “FICHA DE PRODUTOS – NOME DO EXPOSITOR”. 

 

 

 

mailto:casacor2019.sebraedf@gmail.com


 

11 

 

11.  DAS REPOSIÇÕES DE PRODUTOS 

 A organizadora entrará em contato com os expositores para reposição das peças, ao qual 

agendará data e horário para o recebimento dos produtos. 

 

12. SOBRE AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 

Na composição do preço de venda de cada produto, será calculado o valor o 

percentual administrativo de 15% para cobrir os seguintes custos:  

 Taxa de uso de cartão de débito/crédito; 

 Perdas e roubos; 

 Impostos incidentes; 

 Comissão aos vendedores. 

OBS: Na emissão da nota fiscal, os valores NÃO DEVERÃO CONSTAR o percentual 

da taxa de administração.  

Os produtos devem ser encaminhados no regime de consignação conforme item 12 

deste documento. 

13. DA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

A identificação dos produtos para comercialização será de responsabilidade da organizadora 

ao qual fixará a TAG do ESPAÇO FEITO À MÃO – artesanato e design brasiliense, com os 

preços atualizados de acordo com a taxa de administração destacadas no item 12.  

O expositor deverá ainda entregar no dia da entrega dos produtos, um briefing com a foto 

para sua identificação e descrição detalhada dos produtos conforme Anexo IV. Este documento 

é suma importância, pois são informações que subsidiarão a equipe que fará a comercialização 

dos produtos durante o evento.  

 

14.  EMBALAGEM, TRANSPORTE E RECEPÇÃO DOS PRODUTOS 

Os produtos deverão ser entregues ao local da exposição entre os dias 21 a 23 de Agosto de 

08hs às 12hs e 13hs às 18hs, conforme Ficha da Relações de Produtos (Anexo III) deste 

documento. 
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É de responsabilidade de cada expositor garantir a embalagem apropriada para cada tipo de 

produto e seu transporte, pois caso a organizadora identifique o produto danificado no ato da 

entrega este será devolvido fazendo-se adendo na Ficha de Relação de Produtos.  

O expositor deverá assumir os custos de transporte das mercadorias até o local da exposição. 

 

15. DADOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 

Será de responsabilidade do expositor, a emissão das notas fiscais para transporte, entrega dos 

produtos no evento e fiscalização por parte da Secretaria de Fazenda, caso haja sua visita 

durante o evento. 

 

Dados do remetente: 

MHM Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda  

CNPJ: 03.592.730/0001-17 

IE: 07.308.547/001-09 

 

Natureza da Operação: 

CFOP Descrição Origem/Destino 

5917 - Remessa de 

mercadoria em consignação 

mercantil ou industrial 

Saída de mercadoria em consignação. No contrato de 

consignação mercantil ou industrial, a mercadoria é 

consignada com a intenção de ser vendida. Neste caso, a 

mercadoria vai para o mesmo estado. 

Mesmo estado 

 

Discriminação normal de cada produto e suas respectivas quantidades e valores.  

OBS.: Os valores que devem ser preenchidos correspondem aos valores que o 

expositor quer receber pelo produto. 

Endereço de entrega: 

Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 01 Número 975 

Complemento: Antiga Casa da Manchete 

CEP: 70.610-410 

Brasília/DF 

 

15.1 Responsabilidades do gestor do SEBRAE/DF 

Auxiliar na identificação e avaliação técnica da CASACOR| Brasília, os produtos 

acompanhados dos Anexos I a IV todos os dados contidos nas fichas que são 

imprescindíveis para a comercialização dos produtos e gerenciamento das vendas. 
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16. DATAS DE RETIRADA DOS PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Os produtos deverão ser retirados pelo expositor no local do evento após o seu término. 

O calendário de atividades sobre o encerramento será repassado posteriormente sob 

comunicação oficial da organizadora.  

O relatório de vendas será encaminhado quinzenalmente para os expositores, a contar da 

abertura do evento. O relatório final será enviado até 15 dias após o encerramento do 

evento. 

O pagamento dos produtos comercializados será realizado em parcela única em até 35 

dias após o término do evento. 
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17. CRONOGRAMA 

DATA DESCRIÇÃO 

07 de Junho Publicação da Chamada Pública 

De 07 de Junho a 07 de Julho 
Recebimento das inscrições no e-mail com agendamento para 

curadoria. (Anexo I) 

10 a 12 de Julho Curadoria dos produtos 

15 de Julho Divulgação do Resultado da curadoria 

16 a 19 de Julho Assinatura dos contratos de participação da CASACOR 2019 

09 a 19 de Julho 
Envio do Briefing dos Produtos para elaboração do catálogo. 

(Anexo IV) 

22 a 26 de Julho Fotos para o catálogo  

22 de Julho a 19 de Agosto Produção do Catálogo 

01 a 11 de Agosto  
Envio da Ficha de Produtos para catalogação dos produtos 

(Anexo III) 

21 e 23 de Agosto Recebimento dos produtos na CASACOR| Brasília 2019 

29 e 30 de Agosto 
Fotos para anuário da CASACOR e entrega dos catálogos da loja 

para os expositores 

05 de Setembro Abertura do evento 

19 de Setembro Envio do 1º relatório de venda 

03 de Outubro Envio do 2º relatório de vendas 

16 de Outubro Encerramento do evento 

18 e 19 de Outubro Devolução dos produtos – a confirmar 

30 de Outubro Envio do relatório de vendas final 

As datas poderão sofrer alterações conforme informações oficiais da organizadora. 
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO – TERMO DE ADESÃO 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome completo:________________________________________________________________________________________ 

Nº CPF:__________________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento:_______/ _____________/ _______________ 

Telefones:_______________________________________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________________________________ 

Razão Social/Nome do Empreendimento:______________________________________________________________ 

Nº CNPJ ou Carteira Nacional do Artesanato (CNA):___________________________________________________ 

Validade da CNA:_______________________________________________________________________________________ 

Caso seja aprovado na seleção, a empresa acima pagará ao SEBRAE/DF a quantia de R$ 675,00 (Seiscentos e 

setenta cinco reais), correspondentes à contrapartida financeira de 30% do valor total, referente a participação 

na loja ESPAÇO FEITO À MÃO – artesanato e design brasiliense e no catálogo que será elaborado, conforme 

opções de pagamento abaixo 

(   ) À vista; 

(   ) Cartão de Débito; 

(   ) Cartão de Crédito, parcelado em até 10 (dez) vezes 

(   ) Boleto Bancário, com limite máximo de 04 (quatro) parcelas. 

 

Ao confirmar participação na CASACOR| Brasília 2019, o expositor acima declara que: 

 Tem interesse em participar de suas atividades e ações; 

 Tem conhecimento de que a equipe técnica fará a curadoria de todos os produtos encaminhados, 

podendo aprovar ou recusar, baseado nas regras pré-estabelecidas; 

 Tem conhecimento de sua responsabilidade pela adequada embalagem dos produtos e custeio de 

despesas com o transporte (envio) de produtos para exposição e comercialização;  

 

(   ) Declaro para os devidos fins que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e me 

comprometo a comprovar, caso seja necessário e convocado pela Gestora do Sebrae DF. 

 

Brasília/DF,          de                                de 2019. 

________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal  

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 

Titular: 

Banco: 

Agência: 

Número da Conta: 

Número do CPF: 
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                                    ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL 

 

Brasília/DF, _______ de _________________ de 2019. 

Eu,___________________________________________________________________CPF_______________________, 

sócio da empresa / propriedade 

______________________________________________________________________,CNPJ/CARTEIRA 

NACIONAL DE ARTESANATO Nº________________________________________, declaro para os 

devidos fins que o faturamento dessa empresa/propriedade, considerando a matriz, filiais, 

bem como grupo empresarial, no último exercício fiscal, enquadra-se no porte definido pela 

Lei Complementar número 123, de 14/12/2006, como: 

(     ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) Faturamento até R$ 81mil; 

(     ) MICROEMPRESA – Faturamento abaixo de R$ 360 mil; e 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Faturamento entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões. 

(  ) CARTEIRA NACIONAL DE ARTESANATO – Emitida pela Secretaria de Estado de Turismo 

do DF. 

 

Declaro também assumir total responsabilidade quanto à veracidade das informações 

prestadas nesta declaração.  

 

 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

(Pessoa devidamente autorizada pelo ato constitutivo para assinar pela empresa) 
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ANEXO III - RELAÇÃO DE PRODUTOS 

NOME COMPLETO:___________________________________________________________________ 

 

CNPJ:_________________________________________________________________________________ 

 

No Produto Tipologia Qtd 

Preço 

unitário 

de custo 

R$ 

Preço 

total de 

custo 

R$ 

Preço 

unitário 

com 

adicional 

de 15% 

Preço 

total 

com 

adicional 

de 15% 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

INSTRUÇÕES PARA O CÁLCULO 

Para a conta dos 15% considere que o valor que você deseja receber pelo produto equivale a 85% 

do valor total a ser comercializado na prateleira.  

Ex.: Quero vender meu produto por R$10,00. 

Se R$ 10,00 está para 85% do valor total, o valor do produto na prateleira será igual a R$ 11,76. 
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ANEXO IV - BRIEFING DOS PRODUTOS 

O briefing é um documento com informações detalhadas sobre os produtos para servir de 

base para subsidiar as vendas. Este documento será de leitura obrigatória por parte das 

vendedoras e uma cópia física ficará na loja para consulta. 

NOME DO EXPOSITOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

BIOGRAFIA:  

                                                            O QUE É 

COMPOSIÇÃO MATERIAL:  

PARA QUE SERVE:  

ONDE ENCONTRAR:  

TAMANHO:  

 

 

 

O QUE É 

COMPOSIÇÃO MATERIAL: 

PARA QUE SERVE: 

ONDE ENCONTRAR: 

TAMANHO: 

FOTO DO PRODUTO 

FOTO DO PRODUTO 
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 ANEXO – V PROCESSO DE SELEÇÃO – CASACOR| BRASÍLIA 2019 

 CANDIDATO: 

ITENS DE AVALIAÇÃO REFERÊNCIA 

NOTA 

AVALIADOR 

1 

NOTA 

AVALIADOR 

2 

NOTA 

AVALIADOR 

3 

NOTA 

AVALIADOR 

4 

MÉDIA 

AVALIAÇÃO 
PESO TOTAL 

1. 

Produto associado ao tema da CASACOR 2019 ou à 

aspectos culturais e recursos naturais do Distrito Federal ou 

ao Cerrado. 

0 - 2       

 
0 3 0 

2.  
Originalidade (autêntico, de criação ou inspiração própria, 

não copiado ou imitado por outro). 
0-2       

 
0 2 0 

3. 
Expressão contemporânea (produtos com elementos de 

afirmação de um estilo de vida moderno). 
0-2       

 
0 1 0 

4.  

Consciência Ambiental (utilização de material reciclado 

e/ou aproveitamento de resíduos com outras formas de 

valorização do modo de vida sustentável.  

0-2       

 
0 2 0 

5. 
Produto está adequado para atender o público alvo do 

evento. Ex. Qualidade, Design, acabamento, entre outros... 
0-2       

 
0 3 0 

 

TOTAL DE PONTOS 0 

  

ASSINATURA LEGÍVEL: 

   

 

OBSERVAÇÕES: 

 

AVALIADOR:   
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ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

                                     

Pelo presente termo particular de autorização de uso de imagem,  

Nome:________________________________________________________________________________ 

Nacionalidade: ________________________________________________________________________ 

Estado civil: ___________________________________________________________________________ 

Profissão: ____________________________________________________________________________ 

RG nº.  ______________________________________________________________________________ 

CPF nº. ______________________________________________________________________________ 

Residente e domiciliado no endereço 

________________________________________________________________________________________ 

autoriza o  SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO 

DISTRITO FEDERAL  - SEBRAE/DF, entidade associativa de direito privado, sem 

fins lucrativos, instituída por escritura pública, sob forma de serviço social 

autônomo, integrante e vinculado ao Sistema Sebrae, com sede no SIA TRECHO 03 

LOTE 1.580, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

00.438.200/0001-20 , o uso de sua imagem,, em  publicações relacionadas ao 

Sistema Sebrae, com fins jornalísticos e/ou institucionais, englobando, Convites, 

Revistas, Revistas Institucionais, Jornais, Jornal  Sebrae,  material de divulgação dos 

eventos do Sebrae,  livros, folhetos, cartazes, agendas, calendários, materiais 

promocionais, materiais para campanha institucional, outras publicações com 

caráter de divulgação do empreendedorismo e ambiente da micro e pequena 

empresa, publicação no portal do SEBRAE Internet situado no endereço 

www.sebrae.com.br , no sitio da Agência Sebrae de Notícias na Internet situado no 

endereço www.sebrae.com.br, a inserção da  imagem no banco de imagens do 

SEBRAE e da Agência Sebrae de Notícias disponibilizada na Internet por meio do 

sitio www.sebrae.com.br ou simplesmente na Internet, Web(sites e portais), Blogs, 

Redes Sociais, E-mail MKT e  ferramentas/ tecnologia que venham a existir 

http://www.sebrae.com.br/
http://www.sebrae.com.br/
http://www.sebrae.com.br/
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relacionados ao sistema SEBRAE sua missão e público alvo e declaro, ter 

conhecimento da imagem em todos o seus termos, com os quais estou de pleno 

acordo, nada tendo a opor a que seja divulgado por meio de textos, fotos e vídeos 

que possam vir a ser veiculados em publicações, matérias jornalísticas, entrevistas, 

entre outras pelo Sistema Sebrae. 

O presente instrumento particular de Autorização é celebrado a título gratuito, 

podendo ainda, ser a imagem fixados em qualquer veículo (TV CDs, DVDs, CDs-

ROM, MDs) e quaisquer outras modalidades existentes, desde que relacionadas ao 

SEBRAE para o fim jornalístico e/ou institucional por todo território nacional, 

podendo serem usados também em território estrangeiro. 

O presente instrumento particular de Autorização é celebrado em caráter 

definitivo, irretratável e irrevogável, obrigando as partes por si e por seus 

sucessores a qualquer título, a respeitarem integralmente os termos e condições 

estipuladas no presente instrumento. 

Brasília (DF), ________ de  _________________ de  2019. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 


