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    Termo de Contrato nº 002/2013 - ASSJUR/ 
MANAUSCULT, celebrado em 03/04/2013; 

 : O Município de Manaus, através da Fundação 
Municipal de Cultura e Artes - MANAUSCULT e a empresa 
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A; 

  O presente Contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de referente ao fornecimento de Energia Elétrica de Média 
Tensão, Grupo “B” para a Unidade Consumidora: 665976-4 – Situada 
na Avenida André Araújo, onde funciona a sede desta Fundação 
Municipal de Cultura e Artes – MANAUSCULT e para a Unidade 
Consumidora nº. 86956-2 – Situada na Rua Visconde de Mauá, 
coordenada por esta Fundação, conforme Anexo I do  
presente contrato e projeto básico constante no Processo  
nº. 2013/11243/11350/00045. 

   O valor global estimado dos serviços é  
R$ 149.249,97 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e 
nove reais e noventa e sete centavos) para o exercício 2013 e  
R$ 49.750,03 (quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais e 
três centavos) para 2014. 

  : As despesas com execução do 
presente contrato correrão, no presente exercício à conta da 
seguinte dotação orçamentária: ND 2013NE00209, programa de 
trabalho 13.122.4002.4007.0000 - unidade orçamentária 58200, fonte 
de recurso 01000000 – recursos ordinários, tendo sido emitida em 
27/03/2013, a nota de empenho nº. 00209, no valor estimando de  
R$ 16.583,33 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta 
e três centavos), ficando o saldo remanescente à conta da dotação 
orçamentária consignada do orçamento vindouro. 

  O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 

Manaus, 03 de abril de 2013. 



    Termo de Permissão de Uso Nº 005/2013 
CT/MANAUSCULT, celebrado em 03/04/2013. 

 : O Município de Manaus, através da Fundação Municipal 
de Cultura e Artes - MANAUSCULT e a Empresa ÍNDIOS.COM CIA 
DE DANÇA. 

  O presente Termo tem por objeto a permissão de uso do 
espaço cultural multiuso “Café-Teatro” no dia 26 de abril do corrente 
ano, para a realização dos Espetáculos “RASTROS HÍBRIDOS” e 
“RITO DE PASSAGEM”, nos termos e justificativas constantes no 
Processo Administrativo nº. 2013/11243/11350/00150. 

  O bem, objeto desta Permissão, destina-se, 
exclusivamente para a realização dos Espetáculos “RASTROS 
HÍBRIDOS” e “RITO DE PASSAGEM”, no dia 26 de abril de 2013. 

  O presente Termo vigorará, somente no dia 
26/04/2013. 

Manaus, 03 de abril de 2013. 




A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal 
de Cultura e Artes – Manauscult, neste ato representada por sua 
Diretora Presidente, Inês Lima Daou, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com a Lei n° 1.435 de 26/03/2010 e o Decreto de 01/01/2013, 
torna público, o presente Edital de Credenciamento de Artistas de 
diversos segmentos culturais, Artes Visuais, Artes Cênicas, Audiovisual, 
Literatura, Música, Culturas Populares, Povos e Comunidades 
Tradicionais para possível prestação de serviços na programação 
cultural da Fundação Municipal de Cultura e Artes – Manauscult. 


1.1 O presente Edital tem como objeto o preenchimento do banco de 
artistas/profissionais com disponibilidade para atuar em Manaus, 
credenciando-os à executarem serviços na programação cultural estabelecida 
pela Fundação Municipal de Cultura e Artes – Manauscult, assim como, 
subsidiar o mapeamento e a oferta do Banco de Talentos ao mercado no ano 
de 2013. 
1.2 Os interessados em participar deste Edital poderão obter informações na 
sede da Manauscult, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. 


2.1 Para este edital, podem se credenciar pessoas físicas e pessoas 
jurídicas, atuantes, residentes ou domiciliados em Manaus. 
2.2 Considera-se inscrição de pessoa física, aquela realizada 
diretamente por profissional/artista, tendo como principal referência o 
CPF deste apontado no ato da inscrição. 
2.3 Considera-se a inscrição de pessoa jurídica, aquela realizada por 
cooperativa, associação sem fins econômicos, micro-empreendedor 
individual ou empresa de natureza cultural, tendo como principal 
referência o CNPJ apontado no ato da inscrição. 
2.4 Considerar-se-ão credenciadas as pessoas físicas ou jurídicas, 
responsáveis pela inscrição, após a análise da documentação e 
deferimento, conforme o item 5 deste edital. 


3.1. As inscrições são gratuitas. 
3.2 As inscrições deverão ser entregues a partir da publicação deste Edital, 
durante o exercício de 2013, no setor de protocolo da Manauscult, das 8 às 
16h, sito à Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM. 
3.3 Cada pessoa física poderá apresentar apenas 01 (uma) inscrição. 
3.4 Cada inscrição apresentada deverá conter: 
a) Uma via da Ficha de Inscrição devidamente preenchida (anexo 1), 
disponível em manauscult.manaus.am.gov.br 
b) Portfólio digital do artista contendo fotos promocionais, matérias de 
jornais ou revistas comprovando as atividades realizadas; 
c) Cópia de RG e CPF; 
d) Cópia de comprovante de residência dos últimos três meses (conta de 
energia ou água ou telefone fixo); 
e) Cópia do comprovante de inscrição no PIS ou PASEP. 
3.5. A pessoa física que entregar de forma incompleta os documentos 
acima listados, terá sua inscrição indeferida. 


4.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser entregues a partir da 
publicação deste Edital, durante o exercício de 2013, no setor de 
protocolo da ManausCult, das 8 às 16h, sito à Av. André Araújo, 2767, 
Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM. 
4.2 Cada inscrição apresentada deverá conter: 
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida (anexo 1), disponível em 
manauscult.manaus.am.gov.br 
b) Portfólio do artista ou grupo representados e da pessoa jurídica 
representante, com breve relato das atividades. 
c) Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da diretoria ou Contrato Social 
da empresa; 
d) Cópia de RG e CPF dos dirigentes da pessoa jurídica; 
e) Comprovante de inscrição no CNPJ; 
f) Cópia de comprovante de estabelecimento comercial dos últimos três 
meses (conta de energia elétrica ou água ou telefone); 
4.3 A pessoa jurídica que entregar de forma incompleta os documentos 
acima listados, terá sua inscrição indeferida. 
4.4 O ato de inscrição pressupõe a aceitação, plena concordância e 
compromisso de cumprimento de todos os critérios e condições dos 
termos integrais deste Edital. 
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5.1 A análise da documentação entregue no ato da inscrição será 
realizada por uma Comissão Técnica, composta por 05 (cinco) 
integrantes do corpo técnico da Manauscult designados pela Diretora 
Presidente desta Fundação. 
5.2 Da análise da documentação realizada pela Comissão Técnica, a 
pessoa física ou jurídica inscrita será considerada credenciada ou não 
no banco de talentos desta Fundação. 

6.1 O credenciamento das pessoas físicas e pessoas jurídicas, não 
implica na obrigatoriedade de contratação pela Manauscult. 
6.2 Será observado na contratação dos credenciados, o equilíbrio entre 
a oferta e a demanda por determinada manifestação artística na 
programação cultural da Manauscult. 
6.3 O pagamento pelos serviços contratados através do banco de 
credenciados da Manauscult, fica condicionado a apresentação de 
Requerimento, Nota Fiscal de Serviço, Comprovante de Pagamento do 
Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e Recibo de Pagamento 
emitidos pelo proponente, tornando-se este, responsável civil e penal, 
pela fiel execução do serviço. 
6.4 O referido pagamento obedecerá a Portaria n° 037/2013 – 
Manauscult, e o Decreto n° 9.406, de 19/12/2007. 

7.1 Ficam vedadas as inscrições de Pessoas Físicas menores de 18 
(dezoito) anos. 
7.2 Ficam vedadas as inscrições realizadas sem a documentação 
estabelecida nos 3.4 e 4.2 deste edital. 

8.1 Cada inscrito é responsável por acompanhar a divulgação dos 
credenciados. 
8.2 A divulgação dos credenciados será feita no endereço eletrônico 
www.manauscult.manaus.am.gov.br, sistematicamente ao longo do ano. 

9.1 Os credenciados que estiverem inadimplentes com a Manauscult, com 
a Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal não poderão ser 
contratados para a execução dos serviços até sua total regularização. 
9.2 A inscrição configura prévia e integral aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste Edital. 
9.3 Os credenciados 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 para fins promocionais. 
9.4 A Manauscult e a Prefeitura de Manaus fica reservado o direito de 
prorrogar, revogar ou anular este Edital, havendo motivos ou 
justificativas para tais procedimentos devidamente apresentados nos 
autos do processo de origem. 
9.5 Estarão impedidos de se inscrever: 
a) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam 
relações de parentesco, até o terceiro grau, com servidores da 
Manauscult, a exceção de servidores aposentados (inativos). 
b) Servidores da Manauscult, ou ainda, pessoas físicas que possuam 
parentescos com estes até o 3º grau, com exceção de servidores que se 
encontram aposentados (inativos). 
c) Membros da Comissão Técnica. 
d)Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria sejam 
funcionários da Manauscult. 
9.6 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas ao 
credenciamento de artistas, fica eleito o foro da Comarca de Manaus, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
9.7 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
a) Anexo I - Ficha de Inscrição; 
b) Anexo II – Portaria n° 037/2013 – Manauscult; 
c) Anexo III – Decreto n° 9.406, de 19/12/2007. 

Manaus, 05 de abril de 2013. 



(*) Republicado por haver saído com incorreções no Dom nº. 3120 de 05 de março 
de 2013. 






Dispõe sobre a concessão de suporte a 
eventos, com serviços de sonorização, 
iluminação, palco, banheiro químico, e 
equipamentos similares. 

    
     
     
          
         Art. 128, 
inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE MANAUS, e 
considerando: 

1. A necessidade do bom desenvolvimento das políticas 
públicas e o correto emprego do erário público; 

2. O orçamento disponível para esta Unidade Gestora no 
exercício do ano de 2013; 

3. A estrita necessidade do cumprimento dos  
preceitos legais estabelecidos à realização de despesas com recurso 
público; 

4. As inúmeras demandas recebidas pela Fundação para 
suporte a eventos folclóricos; 



Estabelecer critérios à concessão de auxílio aos festivais 
folclóricos para o ano de 2013: 

1) Os prazos para apresentação do pedido e 
documentação necessária para a realização do evento deverá ser 
entregue no prazo 09 de abril a 09 de maio do corrente ano, para análise 
desta Fundação, na avenida André Araújo, nº. 2767, Aleixo, das 08:00 
hs às 16:00hs, na sede da Manaustur; 

2) Os pedidos devem obrigatoriamente ser 
acompanhados dos documentos do responsável pela realização do 
evento: RG, CPF, Comprovante de Residência. Após deferimento da 
solicitação e assinatura do termo de compromisso para apoio, será 
estipulado prazo para apresentação das liberações originais 
necessárias à realização do evento a que se referem, emitidas pelas 
seguintes instituições/ órgãos: 

a) Corpo de Bombeiros; 

b) Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

c) Polícia Militar do Estado do Amazonas; 

d) Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. 

e) Dvisa; 

f) Semulsp; 

g) Manaustrans; 

h) Conselho Tutelar. 


