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FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 012/2015- MANAUSCULT 

 
DISPÕE sobre a chamada pública de 
Entidades sem fins econômicos/lucrativos, 
para fins de conjugação de esforços técnicos 
e financeiros entre os convenentes, visando 
à realização do “Desfile das Escolas de 
Samba do Grupo Especial, “A”, “B” e “C”, no 
Carnaval de Manaus em 2016”, através da 
celebração de convênios. 

 
A PREFEITURA DE MANAUS, por intermédio da 

Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, 
usando das atribuições que lhe confere a Lei Delegada nº 25/2013, 
objetivando tornar transparente o processo de Transferências 
Voluntárias, para as entidades sem fins lucrativos, que preencherem 
as exigências legais e interessadas em receber o apoio da Prefeitura 
de Manaus, para a realização do “Desfile das Escolas de Samba do 
Grupo Especial, “A”, “B” e “C”, no Carnaval de 2016, através da 
celebração de convênios, torna pública a convocação das entidades 
sem fins econômicos/lucrativos, para apresentarem a esta Fundação, 
propostas, mediante as condições estabelecidas no presente 
instrumento convocatório, que se subordina as normas gerais do artigo 
116 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
posteriores, além das exigências estabelecidas na Resolução 12/2012 
do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas-TCE-AM, Portaria nº 
35/2013- MANAUSCULT e Decisão nº 197/2013 do Tribunal Pleno-
TCE- AM. 
 
1. DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem como objeto a chamada pública 
de Entidades sem fins econômicos/lucrativos, para fins de 
conjugação de esforços técnicos e financeiros entre os 
convenentes, visando à realização do desfile das Escolas de 
Samba do Grupo Especial, “A”, “B” e “C”, no Carnaval de 
2016, através da celebração de convênios. 

1.2. Identificar as escolas de samba de Manaus que estão aptas 
a participar do Desfile Oficial do Carnaval de Manaus como 
integrantes de uma das seguintes categorias, observado o 
quantitativo abaixo, o resultado do carnaval de 2015 ou 
decisão judicial, se houver: 

a) Categoria 1: Grupo Especial: limitando-se a 08 (oito) escolas; 
b) Categoria 2: Escolas de Samba do Grupos “A”: limitando-se 

a 07 (sete) escolas; 
c) Categoria 3: Escolas de Samba do Grupos “B”: limitando-se 

a 06 (seis) escolas; 
d) Categoria 4: Escolas de Samba do Grupos “C”: limitando-se 

a 05 (cinco) escolas; 
1.3. As transferências voluntárias, para o desfile oficial das 

Escolas de Samba de Manaus será destinada 
exclusivamente para as agremiações carnavalescas que 
atenderem todas as exigências estabelecidas neste edital. 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
2.1. No âmbito desta chamada pública serão comprometidos 

recursos no valor de ate R$ 1.537.995,00 (um milhão, 
quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e cinco 
reais), oriundos do orçamento da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT. 

2.2. Para cada uma das categorias elencadas está prevista a 
distribuição dos recursos da seguinte forma: 

a) Categoria 1 - Grupo Especial: até R$ 99.582,00 por Escola 
de Samba, sendo o grupo composto por oito agremiações, 
totalizando até 796.656,00; 

b) Categoria 2 - Escolas de Samba do Grupo “A”: até R$ 
60.856,00 por Escola de Samba, sendo o grupo composto 
por sete agremiações, totalizando até 425.992,00; 

c) Categoria 3 - Escolas de Samba do Grupo “B”: até R$ 
38.727,00 por Escola de Samba, sendo o grupo composto 
por seis agremiações, totalizando até 232.362,00; 

d) Categoria - Escolas de Samba do Grupo “C”: até R$ 
16.597,00 por Escola de Samba, sendo o grupo composto 
por cinco agremiações, totalizando até 82.985,00. 

2.3. Os valores foram definidos de acordo com as diferentes 
classificações previstas nos regulamentos do Desfile Oficial 
das Escolas de Samba de Manaus em 2016, onde as 
agremiações se dividem em Grupo Especial, e grupos de 
acesso, especificamente Grupos A, B e C. Estas categorias 
variam em quantidade de participantes, alas e alegorias, 
sendo o Grupo C formado por agremiações 
proporcionalmente menores que as escolas do Grupo B, 
que por sua vez é composta por menos brincantes e 
alegorias que as agremiações do Grupo A, que também é 
menor que as agremiações do Grupo Especial. 

2.4. Os recursos serão liberados em parcela única desembolsada 
após a assinatura do termo de convênio. 

2.5. Os recursos financeiros provenientes desta chamada 
pública deverão ser aplicados no objeto do convênio a ser 
celebrado. 

2.6. A participação na presente chamada pública não impede 
que os proponentes obtenham outros recursos junto à 
iniciativa privada ou setor público, utilizando ou não as leis 
brasileiras vigentes de incentivo a cultura. 

2.7. É vedada, entretanto, a sobreposição de recursos  
sobre as mesmas metas e rubricas no orçamento a ser 
encaminhado aos patrocinadores/parceiros/incentivadores 
do projeto. 

 
3. DAS DEFINIÇÕES 

3.1. Para efeitos deste edital ficam estabelecida as seguintes 
definições: 

a) Agremiação Carnavalesca: Sociedade Civil de Direito 
Privado legalmente constituída como pessoa jurídica e filiada 
ou não a entidade carnavalesca com sede no município de 
Manaus que se dedique a uma atividade do tipo 
carnavalesca do tipo: 

b) Escola de Samba: constituída por um conjunto evoluindo 
em pista de desfile com denominação e cores tradicionais, 
representada por uma bandeira apresentada uma “Porta-
Bandeira” e protegida por um “Mestre-Sala”, composto por 
um grupo de componentes fantasiados, distribuídos em ala 
de enredo que desenvolve um tema fantasioso, abstrato ou 
da história, ou dos costumes populares, musicalmente 
ilustrado por um samba-enredo, com letra e música 
inéditas e complementado por alegorias, adereços, 
passistas, fantasias de destaque, comissão de frente e ala 
de baianas, desfilando sobre o ritmo de uma bateria. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta chamada pública as pessoas 
jurídicas sem fins lucrativos, comprovadamente atuantes 
nos desfiles e eventos de Carnaval há pelo menos 03 (três) 
anos, sediadas no município de Manaus, que estejam 
adimplentes com as prestações de contas dos recursos 
recebidos do Município de Manaus, nos anos anteriores e 
com as obrigações fiscais previstas em Lei e com objetivo 
cultural explicitado nos seus atos constitutivos. 

4.2. Cada proponente poderá apresentar apenas um plano de 
trabalho nesta chamada pública. 

 
5. DAS VEDAÇÕES 

5.1. É vedada a Celebração de Convênios com: 
a) Entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como 

dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, 
tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da 
Administração Pública, de qualquer esfera governamental, 
ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau; 

b) Órgão ou entidade de direito público ou privado, que esteja 
em mora, inadimplente com outros convênios, contratos de 
repasse, contratos de patrocínio ou congêneres celebrados 
com órgãos ou entidades da Administração Pública, ou 
irregular em qualquer das exigências da Resolução 
12/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; 
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c) Entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se 
relacione às características deste edital ou que não 
disponham de condições técnicas para executar o objeto 
pactuado; 

d) Finalidade de realização de despesas a título de taxa de 
administração, de gerência ou similar, ressalvadas as 
despesas de caráter indenizatório dos custos administrativos, 
devidamente motivados e detalhados em planilhas; 

e) Visando a utilização dos recursos em finalidade diversa da 
estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter 
de emergência; 

f) Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua 
vigência; 

g) Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos; 
h) Realização de despesas com taxas bancárias; 
i) Realização de despesas com multas, juros ou atualização 

monetária, inclusive as referentes a pagamentos ou 
recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às 
multas, se decorrentes de atraso na transferência de 
recursos pelo concedente, e desde que os prazos para 
pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no 
mercado; 

j) Realização de despesas com publicidade, salvo as de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, das 
quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos; 

k) Transferência de recursos a terceiros que não figurem como 
parte no objeto do ato de transferência; 

l) Transferência de recursos públicos como contribuições, 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos; 

m) Transferência de recursos para clubes, associações de 
servidores, sindicatos, organizações partidárias, cooperativas 
e quaisquer entidades congêneres. 

n) Entidade que possuam débitos anteriores, que impliquem no 
repasse dos recursos e investimento do mesmo na 
realização do Desfile Oficial das Escolas de Samba de 
Manaus em 2016. 

5.2. O descumprimento de quaisquer destas condições implicará 
na impossibilidade do repasse dos recursos. 

 
6. DA FORMALIZAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA 

VOLUNTÁRIA 
6.1. O ato de Transferência Voluntária será realizado, em 

conformidade com os princípios constitucionais da 
Administração Pública e com o disposto no artigo 116 da Lei 
nº 8.666/93, Resolução nº12/2012 do Tribunal de Contas do 
Estado do Amazonas, Portaria nº 35/2013, no prazo 
estabelecido neste edital, através da entrega no Protocolo da 
Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos-
MANAUSCULT, no prazo definido no item 8, no horário das 
08:00 as 17:00, das seguintes documentações: 

a) Ofício de solicitação de celebração de convênio à 
Presidência da MANAUSCULT; 

b) Cópia deste Edital, com vistas a identificar claramente o 
certame que pretende participar; 

c) Plano de Trabalho, contendo razões que justifiquem a 
formalização do ato de Transferência Voluntária; descrição 
completa do objeto a ser executado; descrição das metas a 
serem atingidas, etapas ou fases da execução do objeto, com 
previsão de início e fim; plano de aplicação dos recursos a serem 
desembolsados pela entidade concedente e a contrapartida da 
entidade proponente, se for o caso, para cada projeto ou evento; 
cronograma de desembolso; Contrapartida financeira ou de bens 
ou serviços economicamente mensuráveis, descrita com clareza, 
sob pena de responder civil e criminalmente, pelos dados 
fornecidos, ficando seu aceite a critério da Presidência da 
MANAUSCULT, ou a quem for delegado. Os serviços ou bens 
mensuráveis apresentados como contrapartida devem ser 
avaliados de acordo com os valores praticados no mercado, 
devendo ser efetuada e apresentada no ato da prestação de 
contas, no mínimo três cotações de preços. Deve conter também 
a descrição com clareza de que forma será feita a divulgação da 
Prefeitura de Manaus, no carnaval de 2015; 

d) Ficha Técnica do Desfile/Evento de 2016, conforme modelo 
disponibilizado no sítio da MANAUSCULT na internet 
(http://manauscult.manaus.am.gov.br/editais-2015/), com 
indicação da temática, local, trajeto, data e horário do(s) 
desfile(s), número aproximado de componentes e de músicos 
participantes; 

e) Cópia do Regulamento da Categoria a que pertence no 
Desfile Oficial das Escolas de Samba; 

f) Cópia autenticada de RG, CPF e comprovante de 
residência atualizado, do dirigente ou representante legal da 
instituição; 

g) Comprovante de conta bancária, aberta em bancos 
oficiais, sendo Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e 
Banco da Amazônia, especificamente para a movimentação 
dos recursos provenientes deste convênio, apresentando o 
respectivo comprovante (extrato zerado). Não serão aceitas 
contas conjuntas ou de terceiros, a exceção de exigências 
estatutárias da pessoa jurídica. O convenente que incorrer na 
impossibilidade da abertura da conta corrente será eliminado 
do certame. 

h) 03 (três) orçamentos para cada item de despesa previsto no 
Plano de Trabalho; 

i) Cópia autenticada do Estatuto da entidade proponente, 
com assinaturas reconhecidas em cartório e suas alterações, 
devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas; 

j) Cópia autenticada da Certidão de Registro do Estatuto 
Social e suas alterações no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos; 

k) Cópia autenticada da Ata de Eleição e Posse da atual 
Diretoria, com assinaturas devidamente reconhecidas em 
cartório, realizada pelo menos uma vez nos últimos 05 
(cinco) anos, devidamente averbada no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas; 

l) Comprovantes de que a entidade esteja atuando nos últimos 
03 (três) anos no Carnaval de Manaus, sendo o Portfólio de 
atividades culturais das Agremiações que descrevam 
atividades realizadas e seja ilustrado por fotografias, 
matérias de jornais, entre outros materiais comprobatórios; 

m) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por entidade 
com as quais o proponente tenha conveniado nos últimos 
três anos; 

n) Cópia da situação cadastral da inscrição no CNPJ; 
o) Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Divida 

Ativa da União, e Previdenciária; 
p) Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 
q) Certidão Negativa da Fazenda Municipal; 
r) Certificado de regularidade de situação relativa ao FGTS; 
s) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
t) Declaração com assinatura reconhecida de que a tomadora de 

recursos possui comprovadas e satisfatórias condições 
técnicas de funcionamento e atribuições regimentais ou 
estatutários relacionados ao objeto do convênio; 

u) Declaração, sob responsabilidade civil, administrativa e 
criminal, que os documentos apresentados são fiéis e 
verdadeiros; 

v) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º 
da Constituição da República Federativa do Brasil; 

w) Declaração de inexistência de vinculo 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 da Prefeitura de Manaus ou 
MANAUSCULT; 

x) Apresentar a comprovação da existência de sede da 
escola de samba, local ou locais para a realização de 
ensaios e montagem de fantasias através de um dos 
seguintes documentos atualizados: conta de água, luz, 
telefone, IPTU, declaração ou contrato de aluguel ou cessão 
de uso; 

y) Certidão ou Documento equivalente, expedido pelo órgão 
concedente de que a beneficiário (a) se encontra adimplente 
quanto a Prestação de Contas de Transferências 
Voluntárias concedidas anteriormente e quanto a 
Pagamentos de Tributos, empréstimos e financiamentos 
devidos ao ente transferidor; 

http://manauscult.manaus.am.gov.br/editais-2015/
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6.2. A MANAUSCULT não se responsabiliza por planos de 
trabalho que não tenham sido apresentados até o horário 
estabelecido no item 6.1 em decorrência de 
congestionamentos das linhas de comunicação ou quaisquer 
outros motivos de ordem técnica. 

6.3. Todos os documentos apresentados deverão ser 
apresentados na ordem estabelecida neste edital, estar 
numerados, autenticados e rubricados pelo responsável legal 
do proponente. 

6.4. Apenas serão aceitos arquivos impressos, em formato A4. 
 
7. DO TERMO DE CONVÊNIO 

7.1. Para recebimento dos recursos os convenentes deverão 
assinar o Termo de Convênio na MANAUSCULT, conforme 
agendamento a ser definido. Caso o termo não seja 
celebrado no prazo definido, o convenente deixará de 
receber os recursos. 

7.2. Dos Termos de Convênio constará: 
a) Disposição que permita a denuncia e rescisão do convênio 

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

7.3. Os CONVENENTES 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. 

7.4. Os convenentes devem respeitar as condições de 
acessibilidade previstas no Artigo 46, do Decreto n. 3298, de 
20 de dezembro de 1999. 

7.5. Os convenentes são responsáveis pelo descarte e limpeza, 
tanto na parte interna quanto externa do Centro de 
Convenções de Manaus – Sambódromo, no que tange as 
alegorias, fantasias e carros de desfile. 

7.6. O descumprimento parcial ou total do convênio obrigara a 
convenente à devolução dos valores já disponibilizados pela 
MANAUSCULT, acrescidos de juros e atualização monetária 
e multa. 

7.7. Todas as certidões mencionadas no item 5 deste edital 
deverão estar válidas no ato da celebração do convênio. 
Sendo de responsabilidade do convenente a atualização 
destas, sob a pena de eliminação do certame. 

7.8. Serão inabilitados os planos de trabalhos apresentados para 
conveniar: 

a) Cuja documentação não esteja completa ou com prazo de 
validade vencido; 

b) Cujo proponente estiver em atraso com qualquer prestação 
de contas junto a MANAUSCULT; 

c) Cujo proponente não comprovar tempo de atividade ou 
experiência profissional requeridos nesta chamada pública. 

 
8. PRAZOS 

8.1. O período para participação nesta chamada pública 
discorrerá conforme previsto abaixo: 

 
Descrição Prazo 

Prazo inicial para apresentação de 
propostas 

A contar da publicação deste Edital no 
Diário Oficial do Município. 

Prazo final para apresentação de propostas 08 de janeiro de 2016 

Resultado Preliminar 
05 dias após o encerramento do 
recebimento das propostas 

Interposição de Recursos sobre o 
Resultado (artigo 109, Lei 8.666/93) 

05 dias úteis a contar da publicação do 
resultado preliminar. 

Resultado Final do Edital 
07 dias úteis a contar da publicação do 
resultado preliminar 

 
8.2. A execução do convênio deverá obedecer ao descrito na 

Ficha Técnica do Desfile, não podendo ultrapassar o prazo 
de vigência do Termo de Convênio que será de 60 (sessenta) 
dias corridos a partir do crédito em conta corrente do apoio 
financeiro, podendo ser prorrogado apenas uma vez por ate 
igual período, desde que seja solicitado, pelo convenente, 30 
(trinta) dias antes do prazo final, podendo ser aprovado ou 
não a exclusivo critério da MANAUSCULT. 

9. DAS CONTRAPARTIDAS 
9.1. Valor mínimo de 10% (dez por cento) de contrapartida, que 

poderá ser financeira, ou através do uso de bens e serviços 
economicamente mensuráveis, devendo ser descrito no plano de 
trabalho e comprovada na prestação de contas. Os serviços ou 
bens mensuráveis apresentados como contrapartida devem ser 
avaliados de acordo com os valores praticados no mercado, 
devendo ser efetuada e apresentada no ato da prestação de 
contas, no mínimo três cotações de preços. 

9.2. A contrapartida deve ser comprovada no ato da assinatura do 
termo de convênio, sendo condição obrigatória para 
celebração do mesmo. 

9.3. Além da contrapartida do item acima, a menção à Prefeitura 
Municipal de Manaus e MANAUSCULT deverá ser inserida em 
todas as peças de divulgação, inclusive nos releases distribuídos a 
imprensa, entrevistas concedidas pela equipe do projeto, de forma 
padronizada previamente estabelecida e da seguinte forma: 

a) Logomarca da Prefeitura Municipal de Manaus / 
MANAUSCULT sob a chancela “Apoio”; 

b) Logomarcas das Empresas e Instituições apoiadoras poderão ter 
seu respectivo credito sob a chancela “Apoio”, “Apoio cultural”, 
“Parceria” ou “Patrocínio” nos produtos e peças de divulgação, 
permitindo-se a fixação de suas logomarcas; 

c) Citação da Prefeitura Municipal de Manaus / MANAUSCULT 
na locução antes do evento; 

d) As logomarcas estão disponíveis no site da MANAUSCULT. 
9.4. Não serão aceitos como contrapartida doações de 

qualquer natureza. 
 
10. DAS LIBERAÇÕES E EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

10.1. Os recursos serão obrigatoriamente movimentados através 
da instituição financeira oficial, sendo Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil e Banco da Amazônia, com 
abertura de conta específica. 

10.2. Os saques de recursos da conta específica somente serão 
permitidos para pagamento de despesas constantes do 
Plano de Trabalho, devendo sua movimentação realizar-se, 
exclusivamente, mediante cheque nominativo, ordem 
bancária, transferência eletrônica ou outra modalidade em 
que fique identificada sua destinação e, no caso de 
pagamento, o credor. 

10.3. Os recursos repassados, enquanto não empregados na sua 
finalidade, serão aplicados, nos termos do art. I 16, § 4o, da 
Lei n°. 8.666/1993. 

10.4. Os rendimentos das aplicações financeiras serão 
obrigatoriamente aplicados no objeto do contrato, estando 
sujeitos às mesmas condições de Prestação de Contas 
exigidas para os recursos transferidos. 

10.5. A transferência de recursos financeiros destinados ao 
cumprimento do objeto do convênio obedecerá ao Plano de 
Trabalho previamente aprovado, tendo por base o 
cronograma de desembolso, cuja elaboração terá como 
parâmetro, para a definição das parcelas, o detalhamento da 
execução física do objeto e a programação financeira. 

10.6. O objeto do convênio deverá ser executado fielmente pelo 
proponente, de acordo com as cláusulas pactuadas no convênio 
e proposta referente, sendo o proponente responsável pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

10.7. O Convenente deverá efetuar os pagamentos durante a 
vigência do convênio, ou em data posterior, quando 
expressamente autorizados pela MANAUSCULT e desde que 
o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência 
do convênio, sem prejuízo do prazo de Prestação de Contas. 

 
11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. O acompanhamento técnico e financeiro dos projetos será 
feito pela Diretoria de Cultura, Diretoria de Administração e 
Finanças e Divisão de Convênios e Contratos da 
MANAUSCULT, podendo ocorrer visitas e reuniões, ou 
outras formas de avaliação a critério da mesma. 

11.2. Os bens permanentes porventura adquiridos, produzidos, 
transformados ou construídos com recursos do edital de 
chamada pública ao longo da execução, ficam sob 
responsabilidade do convenente, devendo este responder 
pela sua correta utilização, guarda e zelo. 



 

Manaus, sexta-feira, 18 de dezembro de 2015 
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12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
12.1. A prestação de contas do convênio deverá ser apresentada 

de acordo com a Resolução nº 12, de 31 de maio de 2012, 
do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e Portaria nº 
35/2013. 

12.2. Após o recebimento dos recursos, os proponentes 
contemplados deverão, em até 30 (trinta) dias corridos após 
a execução de todas as etapas do projeto, apresentar o 
relatório técnico das atividades realizadas (conforme anexo) 
e os demais documentos para a prestação de contas dos 
recursos recebidos observando as legislações vigentes. 

12.3. Todo 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 anexos deste edital; 

12.4. A prestação de contas do convênio deverá ser apresentada à 
MANAUSCULT no prazo legal, estabelecido neste edital e no 
termo de convênio, acompanhadas dos seguintes 
documentos, sem prejuízo de outros exigidos em ato 
normativo estadual ou municipal: 

a) Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas à 
MANAUSCULT; 

b) Relatório de Execução da Transferência Voluntária, com a 
descrição do número do convênio, data, partes, valor global, 
destacando-se a contrapartida, e aplicações, número da 
conta bancária, data da liberação dos recursos, total das 
despesas, saldo remanescente, se houver, relação dos 
objetos adquiridos ou identificação dos serviços realizados, 
devidamente assinado pelo responsável, conforme anexo 
deste edital; 

c) Relação dos pagamentos efetuados, o beneficiário, objeto, 
número do documento que autorizou o pagamento (cheque, 
ordem bancária, transferência eletrônica ou outra 
modalidade, em que estejam identificados sua destinação), 
visto que a legislação vigente não autoriza o pagamento de 
nenhuma despesa em espécie; 

d) Lista dos beneficiários da proposta, contendo, no mínimo, o 
endereço, CPF e telefone, a fim de possibilitar a análise quanto 
à eficácia e à efetividade do ajuste por parte do controle do 
órgão supervisor e do controle externo, comprovando o 
alcance da meta prevista no Plano de Trabalho; 

e) Cópia do termo de convênio, bem como dos aditivos, se 
houver, e respectivos comprovantes de publicação no Diário 
Oficial; 

f) Plano de Trabalho, devidamente aprovado pela 
MANAUSCULT; 

g) Cópia autenticada do comprovante de publicação da lei, 
referente à declaração de utilidade pública, para entidades 
privadas sem fins lucrativos, não integrantes da 
Administração Pública; 

h) Extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao ato 
de Transferência Voluntária, inclusive com a aplicação da 
disponibilidade financeira, caso haja; 

i) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando 
houver; 

j) Relação dos bens adquiridos, produzidos ou confeccionados, 
quando for o caso; 

k) Originais dos documentos fiscais ou equivalentes, relativos 
às despesas efetuadas (empenhos, faturas, notas fiscais, 
recibos, etc.), os quais devem ser emitidos em nome do 
proponente, devidamente identificados com referência ao 
título e número do ato de Transferência Voluntária (contrato). 

12.5. 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. 

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

12.7. 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. 

12.8. Prazo para apresentação da prestação de contas: O órgão 
ou entidade repassadora do recurso exigirá a prestação de 
contas da Transferência Voluntária, que deverá ser 
apresentada pelo convenente até 30 (trinta) dias após o 
prazo da vigência. 

 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. É de exclusiva responsabilidade do convenente os 
compromissos e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito 
autoral, inclusive os conexos, e propriedade industrial), bem 
como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada 
nesta chamada pública, ficando a MANAUSCULT isenta de 
qualquer responsabilidade dessa índole. 

13.2. Todo e qualquer ônus por questões de direitos autorais 
recairão, exclusivamente, sobre o responsável pelo projeto. 
O proponente se obriga a obter todas as autorizações 
necessárias, inclusive no que se refere aos direitos autorais, 
junto aos respectivos autores de todas as obras intelectuais 
utilizadas no projeto, dos herdeiros legais das mesmas, ou 
eventuais cessionários, na forma da Lei nº 9.610/98. 

13.3. A presente chamada pública poderá ser revogada ou 
anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, por motivo 
de interesse público ou exigência legal, sem que isso 
implique direito a indenização ou a reclamação de qualquer 
natureza. 

13.4. Os casos omissos e as situações não previstas na presente 
chamada pública serão resolvidos pela MANAUSCULT. 

 
14. OUTRAS INFORMAÇÕES 

14.1. Esclarecimentos acerca do conteúdo desta chamada pública 
poderão ser obtidos através dos telefones (92)3215-3447 e 
(92) 3215-3120. 

 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Manaus, 18 de dezembro de 2015. 

 

 
 
 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL N° 02/2015 –  
CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE CULTURA HIP HOP 

 
A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal 

de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, neste ato representada 
por seu Diretor-Presidente, Bernardo Soares Monteiro de Paula, 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, 
Decreto de 31 de julho de 2013, Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
demais legislações complementares e Plano Nacional de Cultura, torna 
público, a prorrogação até 31 de dezembro de 2016, dos efeitos do 
Edital nº 002-2015- Concurso-Prêmio Manaus de Cultura Hip Hop que 
selecionou 24 (vinte e quatro) projetos voltados para a cultura hip hop 
para o preenchimento da programação cultural do Município de 
Manaus/AM, cujo despacho de homologação foi publicado no Dom nº 
3674 de 24 de junho de 2015. 

 
Manaus, 17 de dezembro de 2015. 

 

 


