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A Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” autorizou a 
concessão de Diárias à servidora abaixo: 

  , Nutricionista, Matrícula: 122.230.9A; Destino: 
Belém – PA; Período: 29/04/2014 a 03/05/2014; Nº de diárias: 05; 
Objetivo: Participar do XIX Congresso Brasileiro de Geriatria e 
Gerontologia. 

Manaus, 30 de maio de 2014. 






     
no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, 

 as disposições do Decreto n.º 
1.441/2012, de 30.01.2012, que estabelece novos procedimentos a 
serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de 
descentralização de créditos orçamentários, 



 Destaque de Crédito Orçamentário em 
favor da Unidade Gestora 270101 – Secretaria Municipal de Infraestrutura-
SEMINF, no valor total de R$ 110.314,11 (cento e dez mil, trezentos e catorze 
reais e onze centavos) conforme Anexo Único desta Portaria. 

 A descentralização de que trata esta Portaria tem 
como objeto despesas referentes à Reconhecimento de dívida do 2.° 
(segundo) e do 6.° (sexto) Termos Aditivos do contrato n.° 001/2010-
MANAUSCULT, para custeio da obra de Restauração do Mercado 
Municipal Adolpho Lisboa, conforme Ofício n.° 1327/2014-GF/SEMINF, 
as quais serão realizadas pela Unidade Gestora Executora 270101 – 
Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMINF.

 Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, 
operando seus efeitos a partir de 05 de maio de 2014. 



       
04 13 391 1033 3010 449092 0100 110.314,11

Nº Seqüência Ordinal da Programação de Trabalho descentralizada 
Códigos 
F: Função 
SF: Subfunção 
P: Programa 
A: Ação 
Interno (PI) 
ND: Natureza de Despesa 
FR: Fonte de Recurso 



Manaus, 27 de maio de 2014.









A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, neste ato representada 
por seu Diretor-Presidente em exercício, José Augusto Pinto Cardoso, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 86 da Lei 
Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada nº 25, de 31 de julho de 
2013, LEI 8.666/93 e suas alterações posteriores e Resolução nº 12 
TCE/AM de 31 de maio de 2012, torna público o presente Edital de 
Credenciamento para concessão de apoio financeiro aos grupos 
folclóricos que objetivam participar dos festejos folclóricos realizados no 
Município de Manaus – 2014, com vistas à seleção de até 141 (cento e 
quarenta e uma) propostas de credenciamento. 

 

As manifestações folclóricas constituem-se num dos mais importantes 
fatores da identidade cultural brasileira, fruto da simbiose de diferentes 
culturas que para cá migraram. No Amazonas, registros importantes da 
tradição folclórica se fazem presentes em um sem-número de obras e 
estudos acadêmicos, sem contar que são expressas em diferentes 
festivais ao longo de nosso território. O segundo registro da 
manifestação do Boi Bumbá no Brasil, por exemplo, fora feito em 
Manaus em 1859 pelo naturalista Robert Avé-Lallemant. Hoje, as 
manifestações folclóricas expressas na culinária, nas danças típicas, nas 
lendas, crendices e superstições se firmam como uma das forças 
propulsoras do desenvolvimento cultural e ferramenta importante para a 
democratização do acesso aos bens culturais pela população, por meio 
do apoio a manutenção dos grupos folclóricos, neste caso e em 
específico. Cabe a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – 
MANAUSCULT apoiar e fomentar este segmento da cultura, como forma 
de garantir a sua tradição, contribuindo para a expressão da nossa 
diversidade cultural. 

 

2.1. Constitui objeto deste edital, o apoio financeiro para até 141 (cento 
e quarenta e um) grupos folclóricos com vistas à participação nos 
festejos folclóricos do Município de Manaus no ano de 2014.

2.2. O apoio financeiro a ser efetivado pela Prefeitura de Manaus aos 
grupos folclóricos destina-se a cobrir as despesas gerais com a 
criação e execução de suas danças, despesas estas, a saber: 
camisas, fantasias, adereços, alegorias, músicos, iluminação 
cênica, fogos, corpo artístico, transporte terrestre, custeio de 
serviços destinados aos ensaios, aluguel de imóvel para 
confecção de fantasias, alegorias e adereços. 

2.3. Os valores do apoio financeiro destinado aos grupos folclóricos 
serão distribuídos da seguinte forma:

2.3.1. Modalidade A – Boi Bumbá Master – até 03 (três) grupos 
folclóricos, com apoios financeiros individuais de  
R$ 232.276,00 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos e 
setenta e seis reais);

2.3.2. Modalidade B – Ciranda, Quadrilha, Cacetinho, Dança 
Nordestina, Dança Nacional, Dança Internacional - até 130 
(cento e trinta) grupos folclóricos, com apoios financeiros 
individuais de R$ 10.558,00 (dez mil, quinhentos e 
cinquenta e oito reais);

2.3.3. Modalidade C – Bumbás Tradicionais, Garrotes e Tribos – 
até 08 (oito) grupos folclóricos com apoios financeiros 
individuais de R$ 10.558,00 (dez mil, quinhentos e 
cinquenta e oito reais);

2.4. As categorias folclóricas a serem contempladas no presente edital 
obedecerão o seguinte quantitativo: 
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 Boi-Bumbá Master Até 03 (três) 120 (cento e vinte) 
brincantes R$ 232.276,00 R$ 696.828,00 



Ciranda Até 32 (trinta e dois) 

24 (vinte e quatro) 
pares, ou seja, 48 
(quarenta e oito) 

brincantes.
R$ 10.558,00 

R$ 337.856,00
Quadrilha

Tradicional Até 34 (trinta e quatro) R$ 358.972,00 

Quadrilha Cômica Até 16 (dezesseis) R$ 168.928,00
Quadrilha de 

Duelo Até 10 (dez) R$ 105.580,00 
Cacetinho Até 02 (dois) R$ 21.116,00

Dança Nordestina Até 17 (dezessete) R$ 179.486,00
Dança Nacional Até 02 (dois) R$ 21.116,00

Dança
Internacional Até 09 (nove) R$ 95.022,00 

Dança Alternativa Até 04 (quatro) R$ 42.232,00
Dança Regional Até 03 (três) R$ 31.674,00

Dança do 
Candomblé Até 01 (um) R$ 10.558,00 



Tribo Até 03 (três) 
60 (sessenta) 

brincantes. R$ 10.558,00 
R$ 31.674,00

Garrote Até 03 (três) R$ 31.674,00
Bumbás 

Tradicionais Até 02 (dois) R$ 21.116,00 
 

2.5. Os proponentes que indicarem no Anexo I que seu grupo folclórico 
faz parte da programação do 58° Festival Folclórico do Amazonas, 
somente poderão pleitear o apoio financeiro àqueles que 
pertenceram à Categoria “A”, Categoria Especial ou Categoria 
Master no 57° Festival Folclórico do Amazonas em 2013 ou que 
ascenderam a qualquer uma destas neste supracitado ano mediante 
declaração emitida pela Secretaria de Estado de Cultura do 
Amazonas – SEC/AM, realizadora do 58° Festival Folclórico do 
Amazonas ou assinatura dos grupos que fizeram parte do 57° 
Festival Folclórico do Amazonas na sua categoria de origem, 
atestando sua participação no mesmo e/ou ainda, declaração de 
associação ou instituição representativa da categoria folclórica em 
que esteja filiado. Essa documentação é obrigatória, assim como as 
demais previstas neste edital. 

2.6. As propostas selecionadas deverão ser concluídas no prazo de 
até 60 (sessenta) dias contados a partir da data do depósito dos 
recursos financeiros para a execução do projeto. 

 

Para fins deste Edital, entende-se por “Grupo Folclórico” a Sociedade Civil 
de direito privado, legalmente constituída como pessoa jurídica, sem fins 
lucrativos e de natureza cultural com sede no Estado do Amazonas. Os 
grupos folclóricos a serem apoiados por este Edital podem ser do tipo: 
3.1. BOI BUMBÁ/GARROTE: Constituído por um conjunto de 

personagens da cultura popular que evoluem em uma arena com 
temas pré-estabelecidos, baseados em elementos folclóricos do 
auto do boi, da cultura, da história e da riqueza amazônica, com 
sua diversidade étnica e a divulgação do conceito de preservação 
ambiental. A apresentação conta com itens importantes como: 
apresentador, levantador de toadas, batucada/marujada/ritmada, 
ritual indígena, boi bumbá evolução e outros; 

3.2. CACETINHO: Dança de origem indígena, exclusivamente masculina 
caracterizada de batalha ou de guerra onde duas parelhas de 
rapazes com vestimentas indígenas e portando um pequeno bastão 
de madeira (daí o nome cacetinho) representam a luta entre tribos 
ou clãs rivais. Realizam desenhos coreográficos lineares (somente 
com sua parelha), ora em dupla (com a linha de rapazes que 
dançam a sua frente) – essas coreografias utilizam os bastões 
contra os bastões da linha rival. Durante a apresentação, as tribos 
realizam o Ritual, com entrada de índia, Entrada dos Guerreiros, 
Cacetão, Palma, Cacete Manso, Queda, Lodum, Anta, Cacete doido 
e despedida. A dança apresenta itens importantes como: fantasia, 
música, apitador/marcador, ritmo, harmonia, destaques típicos (índia 
branca, pajé e índias guerreiras) e originalidade. 

3.3. CIRANDA: Manifestação folclórica que se expressa por meio de um 
conjunto de cantigas originárias da Espanha e Portugal. Os 
movimentos são desenvolvidos formando-se uma grande roda. O 
ritmo é relativamente lento, ao contrário das demais danças 
folclóricas da região amazônica. No entanto, em alguns grupos, 
percebe-se uma mistura de passos de outras danças como o xote e 
até a valsa. A musicalidade guarda características bem comuns à 
região amazônica: utiliza-se instrumentos de pau, de corda e de 
sopro – curimbós, maracás, ganzaz, banjos, cacetes e flautas. O 
“Carão”, imagem de pássaro que vai à frente do grupo, chama a 
atenção do público e remete ao personagem da letra da cantoria. O 
ponto alto da Ciranda do Norte é a “morte do pássaro”, com direito a 
clima de funeral e tudo mais. São elementos da Ciranda: Seu 
Manelinho, Cupido Deus do Amor, Puxa Roda Coreografia, 
Constância, Galo Bonito, Seu Honorato e o Carão. 

3.4. DANÇA NACIONAL: Representação de danças folclóricas típicas 
de diferentes estados brasileiros como por exemplo a dança 
gaúcha, dança do café etc. A apresentação possui os seguintes 
itens: enredo/tema, originalidade (baseada no histórico da dança), 
conjunto, coreografia, destaques típicos, evolução/harmonia, 
música/ritmo, apresentador, indumentária e alegoria. 

3.5. DANÇA NORDESTINA: É uma dança de roda, porém de par, 
como a quadrilha, onde seus brincantes vestidos de cangaceiros, 
representam a saga de Lampião e Maria Bonita e, num 
determinado momento, os homens e as mulheres pegam seus 
terçados e lutam, batendo um facão no outro. As músicas são 
essencialmente baiões e xotes de Luiz Gonzaga. A apresentação 
possui os seguintes itens: animação, evolução/harmonia, música, 
ritmo, indumentária, marcador, originalidade, coreografia, Lampião 
e Maria Bonita e alegoria. 

3.6. DANÇA REGIONAL: Representação de danças folclóricas típicas 
da região amazônica, homenageando sua fauna e flora e 
mesclando com elementos da histórica local, A apresentação 
possui os seguintes itens: enredo, música, histórico, coreografia, 
originalidade, destaques típicos, indumentária/luxo, apresentador, 
harmonia/ritmo e alegoria típica. 

3.7. DANÇA INTERNACIONAL: Categoria em que são representadas 
danças de origem estrangeira como uma forma de homenagear os 
povos que para a Amazônia migraram principalmente no século 
XIX. 

3.8. QUADRILHA: Dança de pares de origem francesa adaptada para 
o nordeste brasileiro em comemoração a um casamento matuto. A 
dança se desenvolve ao som de grupos de música típica regional 
que tocam sanfona, zabumba, triângulo e pandeiro e entoam 
ritmos como o xote, xaxado, marcha e baião. O casamento se dá 
em um arraial e tem como personagens o noivo, a noiva, os pais e 
mães dos mesmos, padre, juiz, delegado, soldados e pares de 
convidados que, após a cerimônia, comemoram com passos de 
dança, como a Grande Roda, Caminho da Roça, Trancelim, 
Balancê, Olha a Cobra e outros. 

3.9. TRIBO: Auto Dramático, onde um grupo de pessoas com 
vestimentas indígenas representam dançando um ritual indígena. 
São contadas através dessa dança (que na maior parte do tempo 
se utiliza do famoso dois pra lá, dois pra cá), lendas, mitos e 
rituais indígenas. De forma geral, seu auto e personagens são 
muito parecidos com o boi bumbá, porém sem a figura do boi. 

 

4.1. Para este Edital, podem se inscrever grupos folclóricos legalmente 
constituídos como pessoa jurídica, ou, ainda, pessoas jurídicas, 
sem fins lucrativos e de natureza cultural com sede no Estado do 
Amazonas, que funcionarão como representantes legais dos 
respectivos grupos folclóricos. 

4.2. Os grupos folclóricos legalmente constituídos como Pessoa 
Jurídica ou a Pessoa Jurídica representante legal destes, ficam 
cientes da exclusividade de suas apresentações na programação 
cultural do Município de Manaus. 

4.3. Considera-se inscrição de pessoa jurídica, aquela realizada por 
instituições privadas, sem fins lucrativos, cujo estatuto ou contrato 
social tenha como natureza o desenvolvimento de atividades 
relacionadas à produção artística e/ou cultural. 

4.4. O proponente identificado como grupo folclórico legalmente constituído 
como Pessoa Jurídica poderá se inscrever em apenas 01 (uma) 
modalidade, sendo permitida, portanto, a inscrição de apenas 01 (uma) 
única proposta neste Edital. A primeira proposta protocolada na sede 
da Manauscult será a proposta a ser considerada. 

4.5. O proponente, representante legal do grupo, não constituído como 
pessoa jurídica poderá representar 01 (um) ou mais grupos folclóricos, 
no entanto, deverá ser feita uma inscrição para cada grupo folclórico, 
apresentando toda a documentação exigida no edital. 

4.6. O grupo folclórico legalmente constituído ou a Pessoa Jurídica 
representante legal do grupo folclórico passará a ser identificado 
como “Proponente”. 

4.7. A proposta deverá conter as informações solicitadas conforme Anexo I 
deste Edital devidamente assinadas pelo proponente, com 
representação devidamente comprovada na forma do presente Edital. 

4.8. As inscrições deverão ser entregues no endereço abaixo, no setor 
de protocolo da MANAUSCULT, envelopadas e identificadas da 
seguinte maneira: 
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS - 
MANAUSCULT 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA CONCESSÃO DE APOIO 
FINANCEIRO VISANDO O FOMENTO AOS GRUPOS 
FOLCLÓRICOS QUE OBJETIVAM PARTICIPAR DOS FESTEJOS 
FOLCLÓRICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MANAUS - 2014 
Endereço: Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – 
AM 
A/C DIRETORIA DE CULTURA 


MODALIDADE DA PROPOSTA 
NOME DO PROPONENTE 
NOME DO GRUPO FOLCLÓRICO REPRESENTADO 
ENDEREÇO COMPLETO DO GRUPO LEGALMENTE CONSTITUÍDO 
COMO PESSOA JURÍDICA OU DO REPRESENTANTE LEGAL DO 
GRUPO

4.9. Os proponentes são responsáveis pelas informações fornecidas e 
pelos documentos entregues, bem como pela proposta 
apresentada, não podendo ser alteradas ou substituídas após a 
formalização da entrega no protocolo da MANAUSCULT.

4.10. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, das quais o concorrente não 
poderá alegar desconhecimento. A não apresentação de qualquer 
documento exigido neste Edital, o descumprimento do prazo de 
inscrição, bem como qualquer rasura, emenda e outra 
irregularidade constatada nos documentos entregues implicam na 
recusa da inscrição, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando 
for o caso. 

4.11. O prazo para recebimento das propostas é de 20 (vinte) dias a 
contar da data de publicação deste edital no Diário Oficial do 
Município. 

4.12. Cada proponente ou entidade que o represente deverá comprovar o 
mínimo de 03 (três) anos de atividades relacionadas à área cultural. 

4.13. Cada projeto deverá ter em anexo:
a) Anexo I – Proposta, devidamente preenchida e assinada; 
b) Anexo II – Declaração de Representação de Grupo, 

devidamente preenchida e contendo a assinatura de metade 
e mais um dos participantes do grupo representado 
identificando a pessoa jurídica como representante do grupo 
para atender às finalidades deste Edital; 

c) Anexo III – Listagem de componentes do grupo, devidamente 
preenchida e assinada; 

d) Comprovante de que o grupo folclórico existe há, pelo 
menos, 03 (três) anos mediante fotos e/ou matérias de 
jornais, vídeos, folders, declaração de entidades 
representativas de categoria e/ou declaração de pelo menos 
03 (três) outros grupos folclóricos afirmando crer na 
existência do presente grupo neste período e outros 
comprovantes que se façam necessários; 

e) Portfólio da pessoa jurídica contendo fotos promocionais, 
matérias de jornais e/ou revistas, e outros mais comprovando 
as atividades realizadas na área cultural no período mínimo 
de 03 (três) anos; 

f) Se o grupo representado pertencer à programação do 58° 
Festival Folclórico do Amazonas em 2014, apresentar 
declaração emitida pela Secretaria de Estado de Cultura 
SEC/AM, realizadora do Festival, identificando o grupo como 
pertencente à Categoria “A”, Especial ou Master ou 
declaração expressa dos representantes dos grupos 
originários das categorias correspondentes na qual se 
apresentaram em 2013 de que seu grupo fez parte do citado 
Festival no ano de 2013; 

g) Cópia do RG do representante legal da entidade; 
h) Cópia do CPF do representante legal da entidade; 
i) Cópia do comprovante de endereço da pessoa jurídica, 

atualizada (conta de luz, água ou telefone); 
j) Cópia do cartão bancário BRADESCO, conforme exigido 

pelo Decreto n°9.046 de 19/12/2007, em nome da empresa 
e/ ou entidade ou cópia do Contrato de Abertura de Conta 
Corrente no mesmo banco, exclusiva para o recebimento do 
apoio financeiro; 

k) Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da diretoria, bem 
como a certidão de registro no cartório de títulos e 
documentos – RTD devidamente autenticadas; 

l) Declaração de adimplência, conforme anexo IV 
disponibilizado no sítio da MANAUSCULT; 

m) Termo de autorização para utilização de imagens, ilustração 
e áudio anexado a inscrição assinado pelo proponente, com 
firma reconhecida, conforme Anexo V, disponibilizado no sítio 
da MANAUSCULT; 

n) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, conforme 
anexo VI, disponibilizado no sítio da MANAUSCULT; 

o) Declaração de inexistência de vínculo parental até o 3º grau 
– em linha reta, colateral ou de afinidade, de qualquer 
membro da diretoria da entidade com servidores da 
administração direta e indireta Prefeitura de Manaus ou 
MANAUSCULT, conforme anexo VII, disponibilizado no sítio 
da MANAUSCULT; 

p) Declaração de que toda a documentação entregue é 
legítima, devidamente preenchida e assinada, conforme 
anexo VIII, disponibilizado no sítio da MANAUSCULT; 

q) Declaração de Capacidade Técnica do Proponente para 
executar a proposta, devidamente preenchida e assinada, 
conforme anexo IX, disponibilizado no sítio da 
MANAUSCULT; 

r) Comprovante de inscrição no CNPJ; 
s) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União (Receita 

Federal), válida, obtida através do endereço eletrônico 
www.receita.fazenda.gov.br; 

t) Certidão Negativa Estadual (SEFAZ) para contribuintes ou 
não contribuintes, válida, obtida através do endereço 
eletrônico www.sefaz.am.gov.br; 

u) Certidão Negativa Municipal (SEMEF), válida, obtida através 
do endereço eletrônico www.semef.manaus.am.gov.br; 

v) Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (INSS), válida, 
obtida através do endereço eletrônico 
www.receita.fazenda.gov.br; 

w) Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), válida, obtida através do endereço 
eletrônico www.caixa.gov.br; 

x) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, válida, obtida 
através do endereço eletrônico www.tst.jus.br/certidao/. 

y) Cotação de Preços de cada item previsto na planilha 
constante no Anexo I – Proposta, cotação composta por no 
mínimo 03 (três) orçamentos datados e validados que 
justifiquem o valor. 

        


5.1. As propostas serão avaliadas em 02 (duas) etapas:
a) Etapa 1: habilitação de projetos pela Comissão Técnica, de 

caráter eliminatório; 
a) Etapa 2: avaliação pela Comissão de Seleção, de caráter 

classificatório;
5.2. A análise, aprovação e seleção da documentação serão feitas por 

uma Comissão Técnica formada por servidores da Manauscult. O 
mesmo ocorrerá com a Comissão de Seleção designadas pelo 
Diretor-Presidente da MANAUSCULT.

5.3. Para fins de realização da Etapa 2, será constituída uma 
Comissão de Seleção composta por 3 (três) membros, sendo:

a) 1 (um) representante da Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos – MANAUSCULT; 

b) 1 (um) representante da Sociedade Civil membro do 
Conselho Municipal de Política Cultural; 

c) 1 (um) Representante da Secretaria de Estado de Cultura – 
SEC/AM;

5.4. As propostas habilitadas serão submetidas aos membros da 
Comissão de Seleção para avaliação, segundo os critérios 
técnicos e objetivos expressos nos itens 6.5 e 6.7 

5.5. A avaliação das propostas levará em conta os seguintes critérios, 
com o mesmo peso, e com as seguintes pontuações: 

a) Excelência Artística da Proposta: descrição dos figurinos, 
cenários, efeitos, tema, conceito coreográfico etc. (0 a 30 
pontos) 
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b) Tradição: danças que mantêm suas essências originárias, 
assim como tempo de experiência e atividades do grupo (0 a 
20 pontos); 

c) Contrapartida Social: será avaliada a proposta de 
contrapartida, àquela que envolverá a comunidade ou que 
apresente campanhas sociais e de conscientização humana 
(0 a 20 pontos); 

d) Para os grupos folclóricos que indicaram no Anexo I deste 
Edital que participaram do 57° Festival Folclórico do 
Amazonas e, portanto, estão credenciados a participar do 
58° Festival Folclórico do Amazonas em 2014, comprovar 
participação no supracitado Festival onde para cada ano 
comprovado será concedido 01 (ponto) até o máximo de 10 
(dez) anos. A comprovação presente na letra “f” do item 
“4.14”, se comprovado, já garante 20 (vinte) pontos. (0 a 30 
pontos); 

e) Para os grupos folclóricos que indicaram no Anexo I deste 
Edital que não participam do Festival Folclórico do Amazonas 
comprovar participação em festivais folclóricos no Município 
de Manaus (0 a 30 pontos); 

5.6. Serão selecionados os projetos que obtiverem as maiores 
pontuações na avaliação da Comissão de Seleção.

5.7. A Comissão de Seleção atribuirá, em consenso, uma única nota 
para cada item respectivo da proposta, sendo esta de acesso 
exclusivo do proponente mediante solicitação formal e protocolada 
na MANAUSCULT. Em caso de empate será considerada a maior 
nota no item “a”, “Excelência Artística da Proposta” como critério 
de desempate. Permanecendo o empate, serão consideradas as 
notas dos itens subsequentes até que haja desempate. Não 
havendo, o mesmo será definido pela Comissão de Seleção.

5.8. A Comissão de Seleção indicará, além das propostas aprovadas, 
propostas consideradas suplentes. Para se classificarem como 
suplentes, as propostas precisam obter uma pontuação mínima de 
20 (vinte) pontos. Os projetos considerados suplentes serão 
contemplados em caso de perda do direito de algum dos projetos 
selecionados ou na hipótese do proponente contemplado não 
comparecer para assinar o Termo de Concessão de Apoio 
Financeiro ou recusar-se a fazê-lo, ou não apresentar todos os 
documentos solicitados.

5.9. O resultado será divulgado na página da MANAUSCULT na 
internet, no endereço http://manauscult.manaus.am.gov.br/ e no 
Diário Oficial do Município.

5.10. Serão desclassificados automaticamente as propostas que não 
obtiverem a média final de pelo menos 20 (vinte) pontos. 

5.11. As propostas subsequentes aos selecionados, excluindo-se os 
desclassificados, constituirão lista de suplência, com chamada em 
ordem decrescente de pontuação, destinada a atender vagas 
surgidas por eventuais desistências, cancelamentos ou 
surgimento de novos recursos orçamentários e financeiros para 
esta mesma ação.

 

6.1. É dever do responsável pelo projeto selecionado cumprir fielmente 
o disposto no item Contrapartida.

6.2. Divulgar o nome da MANAUSCULT e da Prefeitura Municipal de 
Manaus em todo o material promocional, seja impresso, 
audiovisual (vídeos, teasers, etc.), locuções em evento, camisas, 
outdoors e outros; 

6.3. Inserção da logomarca da MANAUSCULT e Prefeitura de Manaus 
nas peças promocionais, bem como menção ao apoio recebido 
em entrevistas e outros meios de comunicação disponíveis ao 
beneficiado. 

6.4. As peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, e não poderão trazer nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal. 

6.5. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos itens 
pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens exigidos 
neste Edital conforme as características estabelecidas, os 
recursos financeiros recebidos deverão ser devolvidos à 
MANAUSCULT, atualizados, inclusive os rendimentos decorrentes 
de sua aplicação, quando for o caso, na forma da legislação 
vigente, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e 
judiciais cabíveis.

 

7.1. Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
7.1.1. Pessoas Jurídicas (grupos legalmente constituídos ou 

representantes legais dos grupos), cujos dirigentes ou 
membros da diretoria sejam Servidores ou Dirigentes da 
Prefeitura de Manaus, conforme Artigo 9°, Inciso III, da Lei 
8.666/93;

7.1.2. Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da 
diretoria possuam relações de parentesco com membros 
da Comissão de Seleção e com servidores da 
MANAUSCULT até 3º grau, em linha reta, colateral ou por 
afinidade;

7.1.3. Pessoas Físicas; 
7.1.4. Membros da Comissão Técnica e membros da Comissão 

de Seleção; 
7.1.5. Projetos ou documentações postados fora do período 

estabelecido; 
7.1.6. Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida; 
7.1.7. Concorrentes contemplados pelos Editais realizados pela 

MANAUSCULT nos exercícios anteriores, cujas obras não 
tenham sido entregues e cujas contrapartidas não tenham 
sido aprovadas até o término das inscrições deste Edital, 
ou que estejam em situação irregular junto à 
MANAUSCULT e aos órgãos da União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal. 

7.2. Fica vedado também: 
7.2.1. A celebração do contrato de concessão de apoio financeiro 

com proponentes que tenham sido contemplados com 
recursos do governo do Estado cuja comprovação deverá 
ser feita através de declaração emitida pela Secretaria de 
Estado de Cultura – SEC/AM, com exceção dos inscritos 
na modalidade A – Boi Bumbá Master; 

7.2.2. A troca do proponente; 
7.2.3. Qualquer alteração que implique em modificação das 

informações, documentos ou itens apresentados no ato da 
inscrição do projeto.

 

8.1. Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação dos 
resultados.

8.2. A divulgação do resultado final será feita no Diário Oficial do 
Município (D.O.M.) e no endereço eletrônico 
http://manauscult.manaus.am.gov.br/. 

8.3. Eventuais recursos referentes ao resultado deste Edital deverão 
ser entregues por escrito (explicando o argumento em questão), 
protocolado no endereço discriminado no item 4.6 deste Edital, 
destinados ao Diretor-Presidente desta Fundação, em até 48 
horas após a publicação do resultado.

 

9.1. A MANAUSCULT somente utilizará a documentação dos proponentes 
cujos projetos tenham sido selecionados para recebimento do apoio 
financeiro. Todas as certidões supracitadas deverão estar válidas no 
ato da contratação, bem como em todo o procedimento de seleção, 
sendo de responsabilidade do proponente a atualização destas, sob a 
pena de eliminação do certame.

9.2. A conta bancária deverá ter o candidato habilitado (pessoa 
jurídica) como único titular. Não serão aceitas contas conjuntas ou 
de terceiros, à exceção de exigências estatutárias da pessoa 
jurídica. 

9.3. Serão inabilitados os projetos selecionados para contratação: 
9.3.1. Cuja documentação não esteja completa ou com prazo de 

validade vencido;
9.3.2. Cujo proponente estiver em atraso com qualquer prestação 

de contas junto a MANAUSCULT; 
9.3.3. Cujo proponente não comprovar tempo de atividade ou 

experiência profissional requeridos nesta Chamada 
Pública;

9.4. Para recebimento dos recursos os candidatos habilitados deverão 
assinar o Termo de Contrato de Apoio Financeiro na MANAUSCULT, 
conforme agendamento a ser definido. Caso o contrato não seja 
assinado no prazo definido, a proposta será desclassificada.
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9.5. Dos Termos de Contrato de Apoio Financeiro constará:
9.5.1. Cláusula de contrapartidas de divulgação de imagem da 

Prefeitura de Manaus e MANAUSCULT.
9.5.2. Disposição que permita a rescisão do apoio pela 

MANAUSCULT sem prejuízo de outras sanções 
contratualmente cabíveis na hipótese de se verificar atraso 
ou irregularidades na execução da proposta, assim como 
do não cumprimento das contrapartidas estabelecidas 
entre as partes.

9.6. As propostas contratadas não podem utilizar mão-de-obra infantil, 
escrava ou em condição de trabalho degradante, em observância a 
legislação aplicável e devem exigir que a referida medida seja adotada 
nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou 
prestadores de serviços, sob a pena de rescisão do contrato.

9.7. O descumprimento parcial ou total do contrato obrigará a 
contratada a devolução dos valores já disponibilizados pela 
MANAUSCULT, acrescidos de juros, correção monetária e multa.

 

10.1. O acompanhamento técnico e financeiro dos projetos será feito pela 
Diretoria de Cultura, Diretoria de Eventos e Diretoria de Administração 
e Finanças da MANAUSCULT, podendo ocorrer visitas e reuniões ou 
outras formas de avaliação a critério das mesmas.

 

11.1. Os proponentes contemplados no Edital de Credenciamento para 
os Grupos Folclóricos de Manaus 2014 deverão, obrigatoriamente, 
como contrapartida, apresentar sua dança por no mínimo 0:30 
(trinta minutos) em pelo menos 03 (três) Festivais Folclóricos 
realizados no Município de Manaus. A apresentação deverá ser 
proporcionada gratuitamente à população em geral.

11.2. Para os que indicarem no Anexo I que seu grupo faz parte da 
programação cultural do 58° Festival Folclórico do Amazonas e 
que apresentarem a devida comprovação de participação no 
supracitado Festival em 2014, conforme o estipulado neste Edital, 
sua contrapartida será sua apresentação no Centro Cultural Povos 
da Amazônia conforme programação indicada pela Secretaria de 
Estado de Cultura do Amazonas. 

11.3. Os proponentes ficam também obrigados a apresentar uma 
contrapartida social seja ela em forma de oficina, curso, palestra, 
campanhas educativas ou sociais, seminário ou outros que 
considerarem necessárias e dentro do bairro em que atua o 
respectivo Grupo Folclórico ou, ainda, que seja de interesse 
relevante para o Município de Manaus. 

11.4. Aos grupos folclóricos que não forem se apresentar no 58° Festival 
Folclórico do Amazonas, deverão indicar em até 15 (quinze) dias após 
a publicação do resultado, o local e horário de suas apresentações. 

11.5. Em caso de não cumprimento da contrapartida por parte do 
proponente contemplado, este fica obrigado a devolver o valor 
integral do apoio financeiro, acrescido de juros e correção 
monetária, bem como, impedido de prestar serviços à 
Administração Pública Municipal pelo prazo de 02 (dois) anos.

 

12.1. O proponente habilitado ao recebimento do apoio financeiro 
deverá apresentar o relatório de aplicação do recurso incluindo os 
eventos, os ensaios e a apresentação oficial com fotografias, 
vídeos, reportagens e outros que comprovem as contrapartidas e 
o cumprimento dos itens constantes na proposta apresentada 
conforme Anexo I e, ainda, a discriminação das despesas 
efetuadas com os recursos do apoio financeiro através de 
planilhas acompanhadas das notas fiscais e de três orçamentos 
que justifiquem a realização da despesa no valor indicado.

 

13.1. O prazo da apresentação da Prestação de Contas será de 30 
(trinta) dias após o término do prazo da execução da proposta.

13.2. Todo o material de divulgação deverá ser apresentado em original e 
com fotos que comprovem a aplicação prática no relatório final do 
evento, como item de prestação de contas conforme Anexo X deste 
Edital. 

13.3. Após a conclusão da execução do projeto e aprovada a prestação de 
contas, a MANAUSCULT, com base nos pareceres, emitirá certificado 
de conclusão do projeto que irá constar do processo referente a este 
projeto e providenciará a publicidade do resultado das análises das 
prestações de contas, periodicamente, no portal da MANAUSCULT.

13.4. Caso a prestação de contas não seja entregue ou aprovada, serão 
adotadas as medidas legais cabíveis.

13.5. Cabe ao proponente a manutenção de toda documentação referente 
ao projeto, devendo a mesma ser mantida em arquivo de boa 
ordem, a disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação de 
contas.

 

14.1. A despesa prevista no presente Edital correrá à conta do Programa 
13.392.1015.4086 - natureza de despesa 339031, fonte de recurso 
100, sendo seu valor total de R$  (dois milhões, cento e 
cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais).

14.2. A liberação do recurso para as propostas selecionadas se dará 
após assinatura do Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
entre proponente e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos – MANAUSCULT.

 

15.1. Este Edital será publicado no Diário Oficial do Município (DOM), 
bem como as portarias preliminares no site da MANAUSCULT - 
http://manauscult.manaus.am.gov.br/.

15.2. Caso os prazos previstos neste edital não se iniciem ou terminem 
em dia de normal expediente na Manauscult, ficam automaticamente 
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. 

15.3. Os proponentes aprovados que estiverem inadimplentes com a 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal quando da 
contratação, não poderão receber a mesma. 

15.4. Será obrigatório constar em todo material de divulgação, 
promoção e produtos resultantes das propostas apresentadas, a 
inserção da logomarca da Prefeitura de Manaus, bem como 
encaminhar esse material para análise junto aos técnicos da 
Assessoria de Comunicação da MANAUSCULT a fim de receber a 
devida autorização para a impressão final e/ou veiculação, 
qualquer que seja o caso. 

15.5. A MANAUSCULT não se responsabilizará pelas licenças, 
autorizações e direitos autorais necessários para a realização das 
atividades previstas nas propostas contempladas, sendo essas de 
total responsabilidade dos proponentes. 

15.6. A inscrição do proponente configura na prévia e integral aceitação 
de todas as condições estabelecidas nesse Edital. 

15.7. A documentação dos proponentes inabilitados poderá ser retirada 
num prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de publicação 
dos resultados. Caso contrário, a mesma será incinerada pela 
MANAUSCULT. 

15.8. Os contemplados autorizam, desde já, a MANAUSCULT e a 
Prefeitura de Manaus o direito de mencionar seu apoio e de 
utilizar em suas ações de difusão, quando entenderem oportuno, 
sem qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, 
material audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades dos 
serviços aprovados neste Edital. 

15.9. À MANAUSCULT e à Prefeitura de Manaus fica reservado o 
direito de prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital, 
havendo motivos ou justificativas para tais procedimentos 
devidamente apresentados nos autos do processo de origem. 

15.10.Os casos omissos serão dirimidos pela MANAUSCULT. Para 
dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o 
presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Manaus, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

15.11.Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do apoio 
financeiro ou não cumprimento das exigências estabelecidas 
neste Edital por parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os 
recursos serão destinados a outro(s) proponente(s) classificado(s) 
como suplente, sendo observada a ordem de classificação 
discriminada pela Comissão de Seleção; 

15.12.Os proponentes que entregarem de forma incompleta os 
documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, 
terão suas propostas inabilitadas. 
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15.13.O Ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação plena 
concordância e compromisso de cumprimento de todos os critérios 
e condições dos termos integrais deste Edital.

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Manaus, 03 de Junho de 2014. 



1. MODALIDADE 
A (    )                          B (    )                    C (    ) 

2. NOME DO GRUPO FOLCLÓRICO 

3. TIPO DO GRUPO 
QUADRILHA TRADICIONAL (   ) QUADRILHA CÔMICA (   ) QUADRILHA DE DUELO (   )

DANÇA NORDESTINA (   ) DANÇA NACIONAL (   ) DANÇA INTERNACIONAL (   )
DANÇA ALTERNATIVA (   ) DANÇA REGIONAL (   ) DANÇA DO CANDOMBLÉ (   )
BOI BUMBÁ MASTER (   ) CIRANDA (   ) CACETINHO (   )

TRIBO (   ) GARROTE (   ) BUMBÁS TRADICIONAIS (   )

4. NÚMERO TOTAL DE BRINCANTES 

5. PARTICIPA DA PROGRAMAÇÃO DO 58° FESTIVAL FOLCLÓRICO DO AMAZONAS?
SIM (    )                          NÃO (    ) 

CATEGORIA “A” (    )        ESPECIAL (    )                    MASTER (    ) 

6. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
6.1 Razão Social 

6.2 Nome Fantasia 

6.3 CNPJ 6.4 Inscrição Municipal 

6.5 Telefone Comercial 6.6 Tel. celular 6.7 Fax

6.8 Endereço eletrônico (e-mail) 

6.9 Logradouro (Rua, Avenida, etc) 6.10 Número 6.11 Complemento 

6.12 Município 6.13 UF 6.14 CEP 

6.15 Nome 6.16 Data de nascimento 

6.17 Nome artístico 6.18 CPF 

6.19 Carteira de identidade 
6.20 Data de 
emissão 6.21 Órgão expedidor 

6.22 Telefone 6.23 Tel. celular 6.24 Fax

6.25 Endereço eletrônico (e-mail) 6.26 Profissão

6.27 Logradouro (Rua, Avenida, etc) 6.28 Número 6.29 Complemento

6.30 Município 6.31UF 6. 32 CEP

7. HISTÓRICO DO GRUPO (história, fundação, participações em festivais e outros)

8. TÍTULOS (descreva os títulos conquistados, SE HOUVEREM) 

9. TEMA DA APRESENTAÇÃO 

10. DESCRIÇÃO DO TEMA (apresente o conceito temático) 

11. ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO (descreva as etapas e o detalhamento das mesmas)

12. DESCRIÇÃO DE CENÁRIOS, FIGURINOS, COREOGRAFIA, EFEITOS ETC (anexar croquis, SE 
HOUVER)

13. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR  TOTAL (R$)

14. PROPOSTA DE CONTRAPARTIDA SOCIAL 






Nós, que representamos metade e mais um dos membros do Grupo 
Folclórico  _______________________________________________, 
declaramos para os devidos fins a anuência à proposta ora apresentada 
para inscrição no Edital de Credenciamento  para Concessão de Apoio 
visando o Fomento aos Grupos Folclóricos que objetivam participar dos 
Festejos realizados no  Município de Manaus – 2014, e que conta, 
portanto, com o apoio desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos – MANAUSCULT. 
Para tanto, indicamos a Pessoa Jurídica (a) ______________________, 
CNPJ __________________________, endereço ________________ 
____________________________, neste ato representado pelo (a) Sr. 
(a) ________________________, portador  de  carteira  de  identidade  
RG  nº  ________________,  expedida  pelo  órgão  _____________,  
em  ____/____/_______,             CPF  nº  ___________________, com 
endereço ___ ______________________________________________, 
como  nosso(a)  representante e responsável pelo  credenciamento. O 
grupo está ciente e de comum acordo de que a pessoa jurídica acima 
indicada será a responsável por receber e prestar contas dos recursos  
financeiros recebidos devendo prestar contas de acordo com a resolução 
12 TCE/AM. Declaramos ainda que estamos cientes que se o grupo der 
causa a não apresentação da prestação de contas pelo (a) 
representante legal responde solidariamente sendo passível da 
aplicação das penalidades cabíveis. 

Manaus (Am), _____ de ___________ de 2014. 
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(OBS: preencher conforme o quantitativo estipulado no edital para cada 
modalidade) 
  

 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 




 






Eu,    ____, portador do RG :_______, 
CPF:__________, residente e domiciliado  
  como representante legal da  
   ____, inscrita sob o CNPJ 
nº__________________, tendo sua sede situada  
    declaro para os devidos fins que 
inexiste qualquer débito de mora ou situação de inadimplência com os 
órgãos ou entidade da administração pública direta ou indireta no âmbito 
da União, Estadual ou Municipal.

Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 

_____________________________ 





Eu, (NOME), (ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), portador(a) da carteira de 
identidade nº (NÚMERO), expedida pelo (ÓRGÃO EXPEDIDOR), 
inscrito(a) no CPF sob o nº (NÚMERO), residente e domiciliado(a) no 
(ENDEREÇO), na qualidade de representante oficial do(a) (GRUPO 
FOLCLÓRICO), autorizo, de forma expressa, o uso e a reprodução de 
som e  imagem (fotografias, ilustrações, áudio e vídeo,) anexados ao 
formulário de cadastro do grupo (NOME DO GRUPO) por ocasião da 
inscrição na Chamada Pública nº 003/2014,  sem qualquer ônus, em 
favor da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - 
Manauscult, com sede na Avenida André Araújo, n. 2676 – Manaus - 
AM, inscrita no CNPJ sob o n.º 18787511/0001-60, para que a mesma 
os disponibilize para utilização em futuras campanhas institucionais, 
inclusive em seu site na Internet, sem custo para a Fundação, pelo 
período máximo de 4 (quatro) anos após a assinatura do referido 
instrumento contratual, no Brasil ou no Exterior. 
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Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso 
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a qualquer título que 
seja sobre direitos à minha imagem, conexos ou a qualquer outro. 


















Eu,    ____, portador do RG :_______, 
CPF:__________, residente e domiciliado  
  como representante legal da  
   ____, inscrita sob o CNPJ 
nº__________________, tendo sua sede situada  
    declaro para os devidos fins, em 
cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República 
Federativa do Brasil, não possuir em meu quadro de pessoal menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na 
condição de menor aprendiz. 

Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 

_____________________________ 





Eu,    ____, portador do RG :_______, 
CPF:__________, residente e domiciliado  
  como representante legal da  
   ____, inscrita sob o CNPJ 
nº__________________, tendo sua sede situada  
    declaro para os devidos fins, a 
inexistência de vínculo parental até o 3º grau – em linha reta, colateral, 
de qualquer membro da diretoria da entidade com servidores da 
administração direta e indireta da Prefeitura de Manaus, com o Prefeito, 
Vice-Prefeito e Secretários Municipais e com Vereadores. 

Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 

_____________________________ 




Eu,    ____, portador do RG :_______, 
CPF:__________, residente e domiciliado  
  como representante legal da  
   ____, inscrita sob o CNPJ 
nº__________________, tendo sua sede situada  
   declaro sob minha responsabilidade 
civil, administrativa e criminal, que os documentos apresentados são fiéis 
e verdadeiros. 

Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 

_____________________________ 




Eu,    ____, portador do RG :_______, 
CPF:__________, residente e domiciliado  
  como representante legal da  
   ____, inscrita sob o CNPJ 
nº__________________, tendo sua sede situada  
 declaro para os devidos fins de direito 
e sob penas da lei, que a presente instituição possui recursos e 
condições técnicas de funcionamento e atribuições regimentais ou 
estatutárias, relacionadas com o objeto do repasse financeiro. 

Manaus-AM, ___ de _____ de 2014. 

_____________________________ 




 
GRUPO FOLCLÓRICO
REPRESENTANTE
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MANAUS, ____ DE __________ DE 2014 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO GRUPO
FOLCLÓRICO 






 o que preceitua o art. 13, VI combinado 
com o art. 25, II ambos da Lei n° 8.666/93; 

 a necessidade de qualificação e 
atualização técnica dos servidores para melhor desempenho de  
função e demais justificativas constantes do Processo  
nº 2014/4427/4429/02136; 



I – Declarar inexigível o procedimento licitatório, nos 
termos do art. 13, VI combinado com o art. 25, II, ambos da Lei 
n° 8.666/93, para a contratação da empresa 
    , inscrita no 
CNPJ nº 01.920.819/0001-30, com a finalidade de realizar o 
       
, nos dias 04 e 05 de junho de 2014, no 
valor de R$6.993,00 (seis mil, novecentos noventa e três reais) a três 
servidores do ManausMed; 

II – Submeter o presente despacho à consideração do 
Senhor Diretor Executivo do ManausMed, para fins de ratificação. 

Manaus, 03 de junho de 2014. 

Pelo exposto, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei 
nº 8.666/93, o ato de inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 
13, VI combinado com o art. 25, II, ambos da referida Lei. 

Manaus, 03 de junho de 2014. 




