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PROCESSO nº 2013/11243/11350/00234 - MANAUSCULT 
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação. 

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2013/11243/ 
11350/00169, de interesse da de interesse da Fundação Municipal de 
Cultura e Artes – MANAUSCULT / KETLEN NASCIMENTO GOMES. 

Fica declarado inexigível o procedimento licitatório com 
fundamento no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93 e no Edital de 
Credenciamento nº. 001/2013, para contratação direta da Sra. KETLEN 
NASCIMENTO GOMES, representante da atração artística da cantora 
“Ketlen Nascimento e Banda”, para apresentação desta no Hotel 
Tropical, no evento Festival Brasil Sabor 2013 promovido pela 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes ABRASEL-AM, como 
apoio cultural desta Fundação Municipal de Cultura e Artes, a ser 
realizado no dia 09/05/2013, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais), conforme os termos e justificativas constantes no 
Processo Administrativo em epígrafe. 

À consideração da Diretora-Presidente, solicitando ratificação. 
Manaus, 03 de maio de 2013. 


Pelo exposto acima, ratifico nos termos do artigo 26, III, da 

Lei nº 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao Processo nº 
2013/11243/11350/00234 - MANAUSCULT, no valor de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). 

Manaus, 03 de maio de 2013. 



PROCESSO nº 2013.11243.11350.00255 - MANAUSCULT 
ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação. 

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2013/11243/ 
11350/00255, de interesse da de interesse da Fundação Municipal de 
Cultura e Artes – MANAUSCULT / JOSÉ BERNADO NUNES FILHO. 

Fica declarado inexigível o procedimento licitatório com 
fundamento no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93 e no Edital de 
Credenciamento nº. 001/2013, para contratação direta do Senhor José 
Bernado Nunes Filho, para apresentação da atração artística do cantor 
“Nunes Filho e Banda”, no evento em comemoração 
ao dia das mães, promovido pela Fundação de Apoio ao Idoso Dr. 
Thomas, a ser realizado no dia 10/05/2013 no Parque do Idoso, como 
apoio Cultural dessa Fundação Municipal de Cultura e Artes, no valor de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme os termos e justificativas 
constantes no Processo Administrativo em epígrafe. 

À consideração da Senhora Diretora-Presidente da Fundação 
Municipal de Cultura e Artes-MANAUSCULT, solicitando ratificação. 

Manaus, 03 de maio de 2013. 



Pelo exposto acima, ratifico nos termos do artigo 26, III, da 
Lei nº 8.666/93, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao Processo nº 
2013/11243/11350/00255 - MANAUSCULT, no valor de R$ R$ 4.000,00 
(quatro mil reais). 

Manaus, 03 de maio 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 concurso para a seleção de propostas 
de shows ou concertos musicais, a serem apresentados em espaços 
públicos da Prefeitura de Manaus. 


1.1 O presente Edital tem como objeto concurso para a seleção de até 
30 (trinta) propostas de shows ou concertos musicais para o 
preenchimento da programação cultural do Município de Manaus/AM, no 
ano de 2013. 
1.2 Através do   , a Manauscult pretende possibilitar à 
população o acesso aos bens culturais através da música, bem como 
contribuir para o fomento, a difusão e o fortalecimento das atividades 
musicais produzidas por grupos e artistas no âmbito do Município de 
Manaus. 


2.1 Para este edital, podem se inscrever pessoas físicas e pessoas 
jurídicas. 
2.2 Considera-se inscrição de pessoa física, aquela realizada 
diretamente por artistas ou produtores locais, tendo como principal 
referência o CPF do proponente. 
2.3 Considera-se inscrição de pessoa jurídica, aquela realizada por 
instituições privadas, com ou sem fins econômicos, cujo estatuto ou 
contrato social tenham como natureza o desenvolvimento de atividades 
relacionadas à produção artística e /ou cultural, cuja principal referência 
seja o CNPJ do proponente. 
2.4 Considera-se proponente as pessoas, físicas ou jurídicas, 
responsáveis pelo show ou concerto musical. 
2.5 Considera-se show ou concerto musical, para fins deste Edital, a 
apresentação musical, produzida com estruturação técnica de mapa de 
palco, mapa de iluminação, efeitos visuais e equipe técnica do proponente, 
tendo ainda, concepção artística de roteiro, figurinos e cenários. 
2.6 As inscrições são gratuitas e deverão ser entregues no setor de 
protocolo da Manauscult, de 8 às 16h, sito à Av. André Araújo, 2767, 
Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM. 
2.7 O prazo para recebimento das propostas é de 45 (quarenta e cinco) 
dias a contar da data de publicação deste edital. 


3.1 Cada proponente pessoa física poderá inscrever até 05 (cinco) 
propostas, as quais deverão ser entregues em envelope lacrado e só 
poderão ser abertos pela Comissão Técnica. 
3.2 Cada proposta apresentada deverá seguir o Roteiro de Elaboração 
de Propostas da Manauscult (anexo 1) devidamente preenchido, 
disponível em www.manauscult.manaus.am.gov.br . 
3.3 Cada proposta deverá ter em anexo: 
a) Portfólio do artista contendo fotos promocionais, matérias de jornais 
ou revistas comprovando as atividades realizadas; 
b) Cópia de RG e CPF; 
c) Cópia do comprovante de inscrição no PIS ou PASEP; 
d) Cópia de comprovante de residência dos últimos três meses (conta de 
energia, água ou telefone fixo); 
e) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União (Receita Federal). 
f) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (SEFAZ), para contribuintes 
ou não contribuintes; 
g) Certidão Negativa de Tributos Municipais (SEMEF). 


4.1 Cada pessoa jurídica poderá representar mais de um artista ou 
grupo, sendo que, para cada artista ou grupo, deverá encaminhar 
documentação específica. 
4.2 Cada proponente pessoa jurídica poderá inscrever até 05 (cinco) 
propostas, as quais deverão ser entregues em envelope lacrado e só 
poderão ser abertos pela Comissão Técnica. 
4.3 Cada proposta deverá apresentar: 
a) Roteiro de Elaboração de Propostas (anexo 1), devidamente 
preenchido, disponível em www.manauscult.manaus.am.gov.br 
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b) Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da diretoria ou Contrato Social 
da empresa; 
c) Cópia de RG e CPF do representante legal; 
d) Comprovante de inscrição no CNPJ; 
e) Cópia de comprovante de estabelecimento comercial (conta de luz, 
água ou telefone); 
f) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União (Receita Federal); 
g) Certidão Negativa Estadual (SEFAZ) para contribuintes ou não 
contribuintes; 
h) Certidão Negativa Municipal (SEMEF); 
i) Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (INSS); 
j) Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
l) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho. 


5.1 O valor total do  em Manaus, objeto deste edital, é 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
5.2 Cada projeto selecionado será premiado com o valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) contemplando o máximo de até 30 projetos. 


6.1 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. 
6.2 A referida Comissão Técnica será composta de 04 (quatro) Diretores 
e 01 (um) Técnico da Manauscult. 
6.3 As propostas serão avaliadas em 03 (três) etapas: 
a) Triagem documental, de caráter eliminatório, coordenada pela 
Comissão Técnica, com o objetivo de verificar se o proponente e o 
projeto apresentado cumprem as exigências previstas neste edital; 
b) Avaliação dos projetos pela Comissão Técnica, conforme subitem 6.6, 
de caráter eliminatório e classificatório, de todos os habilitados na etapa 
anterior. 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 o 
supracitado ítem 6.6; 
c) Somatória das notas, onde serão tidas como aprovadas as propostas 
que obtiverem as maiores notas, levando-se em consideração que a 
nota mínima será de 24 (vinte e quatro) pontos. 
6.4 Em caso de empate será considerado a maior nota no item 
“Excelência Artística do Projeto” como critério de desempate. 
Permanecendo o empate, o mesmo será decidido pela Comissão 
Técnica. 
6.5 A Comissão Técnica indicará, além das propostas aprovadas, 
propostas consideradas “suplentes”. Para se classificarem como 
suplentes, as propostas precisarão obter uma pontuação mínima de 24 
(vinte e quatro) 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 Compromisso, ou se recusar a 
fazê-lo, ou não apresentar todos os documentos solicitados
6.6 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 referencia 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 
portfólios 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 na Programação 
Cultural do Município de Manaus. 

6.7 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. 


7.1 Estarão impedidos de se inscrever no presente Edital: 
a) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam 
relações de parentesco com membros da Comissão Julgadora e com 
servidores da Manauscult até 3º grau; 
b) Servidores da Manauscult ou pessoas 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 Físicas que possuam relações de parentesco com membros 
da Comissão Julgadora até o 3º grau; 
e) Projetos ou documentações postados fora do período estabelecido no 
item 2.7 ou 9.1 do presente Edital; 
f) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria sejam 
Servidores ou Dirigentes da Prefeitura de Manaus; 
g) Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos; 
h) Servidores ou Dirigentes da Prefeitura de Manaus, conforme Artigo 
9°, Inciso III, da Lei 8.666/93; 
i) As inscrições realizadas sem a documentação estabelecida nos 3.3 e 
4.3 deste edital. 


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 www.manauscult.manaus.am.gov.br ; 
8.3 Eventuais recursos referentes ao resultado deste Edital deverão ser 
entregues por escrito (explicando o argumento em questão) no endereço 
discriminado no item 2.6 deste Edital, destinados à Diretora-Presidente 
desta Fundação, em até 48h após a publicação do resultado. 


9.1 Os premiados deverão enviar para o endereço indicado no item 2.6, 
no prazo de até 10 dias corridos, improrrogáveis, a contar da data de 
publicação do resultado, os seguintes documentos: 
Proponente pessoa física: 
a) Cópia do RG e CPF; 
b) Cópia do comprovante de residência nos últimos três meses (conta de 
energia ou água ou telefone fixo); 
c) Cópia do cartão bancário BRADESCO conforme exigido pelo Decreto 
n°9.406 de 19/12/2007; 
d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, 
válida; 
e)Certidão Negativa de Tributos Estaduais (SEFAZ), para contribuintes 
ou não contribuintes, válida; 
f)Certidão Negativa de Tributos Municipais (SEMEF),válida. 
9.1.2 Proponente Pessoa Jurídica 
a) Cópia do RG e CPF do representante legal; 
b)Cópia do comprovante de estabelecimento comercial (conta de luz, 
água ou telefone); 
c)Cópia do cartão bancário BRADESCO conforme exigido pelo Decreto 
n°9.046 de 19/12/2007; 
d) Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da diretoria ou Contrato Social 
da empresa, bem como da última alteração contratual; 
e) Comprovante de inscrição no CNPJ; 
f) Certidão Negativa da Dívida Ativa da União (Receita Federal), válida; 
g) Certidão Negativa Estadual (SEFAZ) para contribuintes ou não 
contribuintes, válida; 
h) Certidão Negativa Municipal (SEMEF), válida; 
i) Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (INSS),válida; 
j) Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), válida; 
l) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, válida. 


10.1 Os proponentes premiados deverão realizar 01 (um) show ou 
concerto musical, conforme objeto deste Edital, gratuitamente à 
população em geral, na programação cultural do Município de Manaus, 
em data e local a serem marcados em comum acordo entre o 
proponente e a Manauscult, determinada até 31/12/2013. 
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10.2 Em caso de não cumprimento da contrapartida, por parte do 
proponente contemplado, fica este obrigado a devolver o valor integral 
do prêmio, acrescido de juros e correção monetária, bem como, 
impedido de prestar serviços à Administração Pública Municipal pelo 
prazo de 1 (um) ano. 
10.3 A fiscalização desta contrapartida será realizada por 1 (um) técnico 
designado pela Diretora-Presidente da Manauscult, que elaborará 
relatório atestando o seu fiel cumprimento. 


11.1 A despesa prevista no presente Edital correrá à conta do Programa 
1015/3006 - natureza de despesa 339031, sendo seu valor total de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais). 


12.1 Os proponentes aprovados que estiverem inadimplentes com a 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal quando da 
premiação, não poderão receber a mesma. 
12.2 Será obrigatório constar em todo material de divulgação, promoção 
e produtos resultantes do show ou concerto musical, a inserção do 
logotipo 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. 
12.3 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. 
12.4 A inscrição do proponente configura na prévia e integral aceitação 
de todas as condições estabelecidas nesse Edital. 
12.5 A documentação dos proponentes inabilitados podem ser retiradas 
num prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de publicação dos 
resultados. Caso contrário, a mesma será incinerada pela Manauscult. 
12.6 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. 
12.7 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. 
12.8 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Técnica. 
12.9 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. 
12.10 Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do 
prêmio ou não cumprimento das exigências estabelecidas no item 9 
deste Edital por parte do(s) proponente(s) contemplado(s), os recursos 
serão destinados a outro(s) proponente(s) classificado(s) como 
suplentes, sendo observada a ordem de classificação discriminada pela 
Comissão Técnica; 
12.11 Os proponentes que entregarem de forma incompleta os 
documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terão 
suas propostas inabilitadas. 
12.12 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. 
12.13 Fazem parte integrante deste Edital o seguinte Anexo: 
a) Anexo I – Roteiro para Elaboração da Proposta. 



Manaus, 03 de maio de 2013. 

(*) Republicada por haver sido veiculada com incorreções no DOM, edição 
nº. 3130, de 19 de março de 2013. 

 
      


A Fundação Municipal de Cultura e Artes autorizou a 
viagem dos servidores: 
  , Cargo: Diretora-Presidente: 123.007-7 A; Destino: 
BRASILIA/DF, no período de 28/02 A 01/03/2013, Objetivo: Encontro 
Nacional dos Novos Prefeitos; 
    , Cargo: Chefe de Divisão de 
Administração: 105.674-3 F; Destino: SÃO PAULO-SP, no dia 
07/03/2013; Objetivo: Curso sobre Estatuto Social; 
, Cargo: Diretora de Área: 080.916-0 I ; Destino: 
SÃO PAULO-SP, no dia 07/03/2013; Objetivo: Curso sobre Estatuto Social; 



Manaus, 30 de Abril de 2013. 




 



A Fundação Municipal de Eventos e Turismo autorizou a 
viagem da servidora: 
, Cargo: Diretora de Área: 123.100 – 6 A ; 
Destino: BRASILIA/DF, no dia 05/02/2013; Objetivo: II Reunião com 
Secretários Estaduais da Copa. 



Manaus, 30 de Abril de 2013. 





A     da
   comunica aos interessados que a 
    Objeto: Outorga 
PERMISSÃO DE USO onerosa de espaço público, sendo 03 (três) 
pontos comerciais, localizados no Parque Ponte dos Bilhares na Av. 
Djalma Batista, Manaus/AM, através de certame licitatório, para fins de 
exploração de atividades comerciais relacionadas à prestação de 
serviços alimentícios, por pessoas físicas ou jurídicas, cuja sessão de 
abertura estava prevista para o dia 24/05/2013, às 09h00, fica suspenso 
e restabelecido para dia .

O Edital estará à disposição dos interessados a partir do 
dia 08/05/2013 na     na Rua 
São Luiz, 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira 
a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375. 

Manaus, 06 de maio de 2013 


