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      , 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 Permissão de 
Uso do Espaço Cultural Teatro Café como parte das Políticas Públicas 
de Cultura no Município de Manaus. 


 O presente Edital tem como objeto o chamamento público de 
pessoas físicas e jurídicas, atuantes no segmento cultural, interessadas 
na permissão de uso do Espaço Cultural Teatro Café, sito à Av. 7 de 
Setembro, 377, Centro, para a realização de eventos culturais de 
iniciativa privada, protagonizando assim, o empreendedorismo dos 
produtores locais no âmbito da economia criativa. 
 Os interessados em participar deste Edital poderão obter 
informações na sede da Manauscult, de segunda a sexta-feira, das 8 às 
16 horas. 
 Para fins deste Edital ficam disponíveis as datas referentes as quintas, 
sextas, sábados e domingos de cada semana/mês do corrente ano. 


 Para este edital podem se inscrever pessoas físicas e pessoas 
jurídicas atuantes no segmento cultural em Manaus. 
 Considera-se inscrição de pessoa física, aquela realizada 
diretamente por artistas ou produtores locais, tendo como principal 
referência o CPF do proponente. 
 Considera-se 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 do proponente. 
 Considera-se proponente, as pessoas físicas ou jurídicas, 
responsáveis pela inscrição neste Edital. 


 As inscrições são gratuitas e deverão ser entregues no setor de 
protocolo da ManausCult, sito à Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 
69060-000, Manaus – AM, de 8 às 16 horas. 
 As propostas serão recebidas durante o exercício de 2013. 
 Cada proponente pessoa física poderá apresentar apenas 01 (uma) 
inscrição. 
 Cada proposta apresentada deverá seguir o Roteiro de Elaboração 
de Propostas da Manauscult (anexo 1), devidamente preenchido, 
disponível em manauscult.manaus.am.gov.br ; 
 Cada proposta deverá ter em anexo a seguinte documentação: 
a) Cópia do RG do proponente; 
b) Cópia do CPF do proponente; 
c) Cópia do comprovante de residência do proponente; 
d) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União (Receita Federal); 
e) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (SEFAZ) para contribuintes 
ou não contribuintes; 
f) Certidão Negativa de Tributos Municipal (SEMEF). 


 As inscrições são gratuitas e deverão ser entregues pessoalmente, 
no setor de protocolo da ManausCult, sito à Av. André Araújo, 2767, 
Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM, de 8 às 16 horas. 
 Cada pessoa jurídica poderá apresentar apenas 01 (uma) inscrição. 
 Cada proposta deverá apresentar: 
a) Roteiro de Elaboração de Propostas (anexo 1), devidamente 
preenchido, disponível em www.manauscult.manaus.am.gov.br. 
b) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União (Receita Federal); 
c) Certidão Negativa Estadual (SEFAZ) para contribuintes ou não 
contribuintes; 
d) Certidão Negativa Municipal (SEMEF); 
e) Certidão Negativa da Previdência Social (INSS); 

f) Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
g) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho; 
h) Certidão Negativa da Previdência Social (INSS). 
 O Ato de Inscrição do proponente, pressupõe a aceitação, plena 
concordância e compromisso do cumprimento de todos os critérios e 
condições dos termos integrais deste Edital e do Manual de Uso do 
Espaço Cultural Teatro Café. 

         

 A Manauscult não realizará pagamento de cachês artísticos aos 
selecionados neste Edital, assim como, não cobrará nenhum tipo de 
aluguel pelo espaço, podendo estes comercializar ingressos a preços 
acessíveis, filigramados pela Secretaria Municipal de Finanças, 
respeitando o teto de R$ 20,00 e a legislação que trata dos direitos dos 
estudantes e idosos. Também fica à cargo do proponente o pagamento 
do ISS referente à venda de ingressos de seu evento. 
 A Manauscult disponibilizará equipamentos de sonorização e 
iluminação de pequeno porte, e tão somente a estrutura física 
permanente do local, ficando a cargo do proponente a complementação 
técnica necessária para operar seu evento. 
 Para fins deste Edital considera-se equipamentos de pequeno porte 
as configurações de iluminação e sonorização descritas abaixo: 
 Equipamentos de sonorização: 
a) 01 Console de mixagem de 24 canais com processador de efeito e 
equalizador gráfico; 
b) 04 caixas de som tipo midrange de 500 W de potência com 
amplificação e resposta de frequência de 80Hz a 20 Khz; 
c) 04 caixas de som tipo subwoofer de 800W de potência com 
amplificação e resposta de frequência de 20Hz a 160K; 
d) 04 monitores de 200W de potência; 
e) 07 microfones dinâmicos; 
f) 02 microfones condensadores; 
g) 01 bateria acústica; 
h) 01 amplificador de guitarra; 
i) 01 amplificador de baixo; 
j) 10 pedestais tipo girafa; 
l) 06 transformadores de linha (direct box); 
m) 01 Cd player; 
n) 01 sistema de distribuição de energia; 
o) fios, cabos e acessórios em geral. 
 Equipamentos de iluminação: 
a) 36 refletores PAR 64; 
b) 04 setlight; 
c) 04 moving head de 250W; 
d) 01 canhão seguidor; 
e) 01 rack/dimmer sem oscilação e aterramento; 
f) 01 mesa de luz; 
g) 01 máquina de fumaça com ventilador; 
h) Gelatinas. 
 Para fins deste Edital considera-se estrutura física permanente do 
Espaço Cultural Café Teatro todo o mobiliário lotado no local, assim 
como a rede elétrica e hidráulica, e os ambientes que fazem parte da 
estrutura predial do estabelecimento. Os proponentes comtemplados 
neste Edital também poderão dispor de um palco medindo 12 metros de 
largura, 8 metros de cumprimento e 0,6 metros de altura. A plateia tem 
capacidade para 160 pessoas. 
 Para fins deste Edital, os proponentes que tiverem suas propostas 
contempladas não poderão comercializar comidas e bebidas no local. 
Ficando esta comercialização a cargo do permissionário do local, único 
detentor deste direito. 


 A análise, aprovação e seleção da documentação e das propostas 
serão feitas por uma Comissão Técnica, designada para este fim, pela 
Diretora Presidente da Manauscult. 
 A referida Comissão Técnica será composta de 04 (quatro) Diretores 
e 01 (um) Técnico da Manauscult. 
 Será observado em cada proposta o equilíbrio entre oferta e 
demanda por determinada modalidade. 
 As propostas serão avaliadas em 03 (três) etapas: 
a) Triagem de Documentos (eliminatória) para verificar o total 
cumprimento das exigências deste Edital; 
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b) Análise Técnica (eliminatória) da proposta que será pontuada 
conforme subitem 6.6, resultando na totalização da nota obtida por cada 
proponente. 
b.1) nesta etapa, cada membro da Comissão Técnica receberá uma 
proposta para fazer sua avaliação individual e  preencherá um 
Formulário onde atribuirá os pontos que achar devido, conforme item 
6.6. Haverá rodízio de propostas entre os membros da Comissão, até 
que todas as propostas tenham sido avaliadas individualmente pelos 
mesmos. A soma dos pontos será feita conforme subitem 6.6; 
c) Aprovação: serão tidas como aprovadas as propostas que obtiverem 
as maiores notas, levando-se em consideração que a nota mínima de 24 
(vinte e quatro) pontos. 
 Dos critérios avaliativos: Serão considerados os seguintes aspectos 
na atribuição das notas: 
a) Excelência e relevância da proposta (0 a 10): entende-se como 
excelente e relevante, a proposta que possa ser reconhecida e tomada 
como referência em sua área artística ou cultural, por seu conceito e 
conteúdo, por seu conjunto de atributos técnicos, por sua capacidade de 
suprir uma determinada carência constatada, com justa conveniência e 
oportunidade. 
b) Potencial de realização da equipe envolvida na proposta (0 a 10): 
entende-se como potencial de realização da equipe a capacidade do 
proponente e dos demais profissionais envolvidos em realizar com êxito 
a proposta apresentada, comprovada por intermédio dos currículos ou 
portfolios devidamente assinados, documentos e materiais 
apresentados; 
c) Acesso do público (0 a 10): entende-se como acessível ao público, a 
proposta que apresente estratégias eficazes de formação de público e 
de facilitação do acesso aos bens e serviços culturais; 
d) Viabilidade técnica da proposta (0 a 10): entende-se como viabilidade 
técnica, a capacidade da proposta em ser realizada no Espaço Cultural 
Café Teatro. 
 Da obtenção do resultado: A Comissão Técnica reunirá e somará as 
notas obtidas por cada item da proposta, atribuídas por cada membro, 
nos formulários preenchidos e pontuados individualmente, sendo este de 
acesso exclusivo de cada proponente. 


 Estarão impedidos de se inscrever no presente Edital: 
a) Servidores da Manauscult ou pessoas físicas que possuam 
parentescos com estes até o 3º grau, com exceção de servidores que se 
encontram aposentados (inativos). 
b) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria sejam 
funcionários da Manauscult. 
c) Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos. 
d) As pessoas físicas e jurídicas que não instruírem a sua proposta com 
a documentação estabelecida nos itens 3.4, 3.5 e 4.4 deste edital, 
conforme o caso. 


 Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação dos 
resultados. 
 A divulgação do resultado final será feita no Diário Oficial do 
Município (D.O.M.) e no endereço eletrônico 
www.manauscult.manaus.am.gov.br. 
 Eventuais recursos referentes à divulgação do resultado deverão ser 
entregues por escrito (explicando o argumento em questão) no mesmo 
endereço, destinados à Diretora-Presidente desta Fundação para a 
devida avaliação. 


 Após firmado o Termo de Compromisso, caso ocorra desistência por 
parte do proponente, o mesmo deverá comunicar por escrito a 
Manauscult com antecedência mínima 30 (trinta) dias. 
 O não cumprimento do item 9.1 implicará na inabilitação do 
proponente para firmar novos compromissos, contratar ou licitar com a 
Manauscult e Prefeitura de Manaus pelo prazo de 02 (dois) anos, 
assegurando o contraditório e a ampla defesa previsto no artigo 5°, 
inciso LV, da Constituição Federal de 1998. 


 Os proponentes aprovados que estiverem inadimplentes com a 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal não poderão fazer 
uso do objeto deste Edital até sua total regularização. 

 Será obrigatório constar em todo material de divulgação, promoção 
e produtos resultantes, a inserção das logomarcas da Manauscult e 
Prefeitura de Manaus, bem como encaminhar esse material para análise 
junto aos técnicos do Departamento de Difusão Artística e Cultural, da 
Manauscult, afim de, receber a devida autorização para a impressão final 
e/ou veiculação, qual seja o caso. 
 A Manauscult não se responsabilizará pelas licenças, autorizações 
e direitos autorais necessários para a realização das atividades previstas 
nos projetos contemplados, sendo essas de total responsabilidade dos 
proponentes. 
 A inscrição do proponente configura na prévia e integral aceitação 
de todas as condições estabelecidas nesse Edital. 
 A documentação dos proponentes inabilitados, se não retiradas no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de divulgação do resultado 
final deste Edital, será incinerada pela Manauscult. 
 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. 
 À 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. 
 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Técnica. 
 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. 
 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
a) Anexo 1 – Roteiro para Elaboração da Proposta; 
b) Anexo 2 – Minuta do Termo de Compromisso. 

.

Manaus 09 de abril de 2013. 



ERRATA DA PORTARIA Nº. 0055/2013 – MANAUSCULT/ 
MANAUSTUR, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº. 
3142, DE 08 DE ABRIL DE 2013. 



, a servidora     ,
matrícula nº 105.674-3F, Cargo Chefe de Divisão de Administração, para 
responder, cumulativamente, pela Gerência de Convênios da Fundação 
Municipal de Cultura e Artes – MANAUSCULT e Fundação Municipal de 
Eventos e Turismo – MANAUSTUR, a contar de 03.01.2013.



, a servidora     ,
matrícula nº 105.674-3F, Cargo Chefe de Divisão de Administração, para 
responder, cumulativamente, pela Fundação Municipal de Cultura e 
Artes - MANAUSCULT e Fundação Municipal de Eventos e Turismo – 
MANAUSTUR, a contar de 03.01.2013.

Manaus, 09 de abril de 2013. 


