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FUNDAÇÃO  MUNICIPAL  DE  CULTURA, 
TURISMO  E  EVENTOS 

 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2016 - 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 apresentação de grupos folclóricos 
pertencentes à categoria Prata de acordo 
com o resultado do 59º Festival Folclórico do 
Amazonas em 2015, através da celebração 
de convênios, oriundos de ações previstas no 
P.P.A de 2014/2017 e LOA de 2016. 

 
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 apresentação de grupos 
folclóricos pertencentes à categoria Prata de acordo com o resultado do 
59º Festival Folclórico em 2015, no Festival Folclórico do CSU 2016, a ser 
realizado pela Prefeitura de Manaus, conforme justificativas constantes nos 
autos, 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 nº 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, legalmente 
constituídas, para fins de conjugação de esforços técnicos e 
financeiros entre os convenentes, visando à apresentação de 
grupos folclóricos no Festival Folclórico do CSU 2016, a ser 
realizado pela Prefeitura de Manaus, através da celebração de 
convênios, oriundos de ações previstas no P.P.A de 2014/2017 e 
LOA de 2016, que representem os grupos abaixo citados, que 
constam no ano de 2016 como categoria Prata, conforme 
resultado do 59º Festival Folclórico do Amazonas em 2015: 

 
Categoria Qt 

Boi Bumbá Regional 2 

Boi Bumbá Tradicional 1 

Cacetinho 2 

Ciranda 6 

Dança Alternativa 1 

Dança Internacional 4 

Dança Nacional 3 

Dança Nordestina 6 

Dança Regional 2 

Quadrilha Cômica 5 

Quadrilha Duelo 5 

Quadrilha Tradicional 23 

Garrote Regional 1 

Tribo 2 

TOTAL 63 

 
1.2. As transferências voluntárias aos grupos folclóricos da categoria 

prata conforme resultado do 59º Festival Folclórico do Amazonas 
em 2015, serão destinadas exclusivamente para as agremiações 
que se fizerem representar por entidades 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$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e 
sete mil 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: 

 
Modalidade Categoria Valor Individual Qt Valor Total 2016 

A 
Boi Bumbá Regional R$ 9.000,00 2 R$ 18.000,00 

Boi Bumbá Tradicional R$ 9.000,00 1 R$ 9.000,00 

B 

Cacetinho R$ 9.000,00 2 R$ 18.000,00 

Ciranda R$ 9.000,00 6 R$ 54.000,00 

Dança Alternativa R$ 9.000,00 1 R$ 9.000,00 

Dança Internacional R$ 9.000,00 4 R$ 36.000,00 

Dança Nacional R$ 9.000,00 3 R$ 27.000,00 

Dança Nordestina R$ 9.000,00 6 R$ 54.000,00 

Dança Regional R$ 9.000,00 2 R$18.000,00 

Quadrilha Cômica R$ 9.000,00 5 R$ 45.000,00 

Quadrilha Duelo R$ 9.000,00 5 R$ 45.000,00 

Quadrilha Tradicional R$ 9.000,00 23 R$ 207.000,00 

C 
Garrote Regional R$ 9.000,00 1 R$ 9.000,00 

Tribo R$ 9.000,00 2 R$ 18.000,00 

TOTAL 66 R$ 567.00,00 

 
2.3. Os recursos serão liberados em parcela única desembolsada 

após a assinatura do termo de convênio. 
2.4. Os recursos financeiros provenientes desta chamada pública 

deverão ser aplicados no objeto do convênio a ser celebrado. 
2.5. 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. 

2.6. 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. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

3.1. Os convênios a serem celebrados através deste edital   com esta 
Fundação, utilizarão recursos previstos no orçamento de 2016, 
Programa de Trabalho 13.392.1112.4104 – Apoio ao evento 
Festival Folclórico realizado na Cidade de Manaus, Fonte do 
Recurso 100 e Natureza de Despesa 33503901 – Transf. Inst. 
Priv. Serv. De Terceiros, totalizando o valor de até 
R$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais). 

 
4. DAS DEFINIÇÕES 
 

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

a) CATEGORIA PRATA: composta pelos grupos folclóricos que 
foram credenciados pelo Edital nº 05/2015 – MANAUSCULT, 
credenciados pela portaria nº 054/2015 e portaria 
nº 063/2015, respectivamente e, ainda, grupos folclóricos 
que tenham descendido da categoria ouro após resultado do 
59º Festival Folclórico do Amazonas em 2015. Não compõe 
esta categoria grupos folclóricos que tenham ascendido a 
categoria ouro através do resultado do 59º Festival Folclórico 
do Amazonas em 2015. 

b) 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; 

c) 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. 
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d) 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, ganzás, 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar desta chamada pública as pessoas jurídicas 

sem fins lucrativos, comprovadamente atuantes no folclore 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. 

5.2. Cada proponente poderá apresentar apenas um plano de 
trabalho nesta chamada pública, contemplando todos os grupos 
afiliados e comprovadamente pertencentes à categoria prata. 

5.3. Cada proposta deve prever em seu corpo a destinação de 10% 
do valor a ser repassado por esta Fundação, ao pagamento de 
premiação aos grupos vencedores da categoria prata, 
indiferentemente de representação, conforme acordado em 
assembleia realizada em 16 de março de 2016 com os 
interessados, a ser comprovada na prestação de contas, e 
definida na tabela abaixo: 

 

CATEGORIA 
QT 

GR/CAT 
Total da Premio 
por Categoria 

1o Lugar 2o Lugar 3o Lugar 

BOI BUMBÁ 
REGIONAL 

2 R$1.800,00 R$ 1.800,00 Não se aplica Não se aplica 

BOI BUMBÁ 
TRADICIONAL 

1 R$ 900,00 R$ 900,00 Não se aplica Não se aplica 

CACETINHO 2 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 Não se aplica Não se aplica 

CIRANDA 6 R$ 5.400,00 R$ 2.700,00 R$ 1.620,00 R$ 1.080,00 

DANÇA 
ALTERNATIVA 

1 R$ 900,00 R$ 900,00 Não se aplica Não se aplica 

DANÇA 
INTERNACIONAL 

4 R$ 3.600,00 R$ 1.800,00 R$ 1.080,00 R$ 720,00 

DANÇA 
NACIONAL 

3 R$ 2.700,00 R$1.620,00 R$ 1.080,00 Não se aplica 

DANÇA 
NORDESTINA 

6 R$ 5.400,00 R$2.700,00 R$ 1.620,00 R$ 1.080,00 

DANÇA 
REGIONAL 

2 R$ 1.800,00 R$1.800,00 Não se aplica Não se aplica 

GARROTE 
REGIONAL 

1 R$ 900,00 R$ 900,00 Não se aplica Não se aplica 

QUADRILHA 
DUELO 

5 R$ 4.500,00 R$ 2.250,00 R$ 1.350,00 R$ 900,00 

QUADRILHA 
TRADICIONAL 

23 R$ 20.700,00 R$10.350,00 R$ 6.210,00 R$ 4.140,00 

TRIBO 2 R$ 1.800,00 R$1.800,00 Não se aplica Não se aplica 

 
58 R$ 52.200,00 

 
 
6. DAS VEDAÇÕES 
 
6.1. 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, bem como 
seus dirigentes, 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 nº 12/2012 do Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas; 

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; 

6.2. Também é vedada a utilização de recursos provenientes do 
convênio: 

a) Para 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; 

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

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

d) Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos; 
e) Realização de despesas com taxas bancárias; 
f) 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; 

g) 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; 

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

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



 

Manaus, segunda-feira, 25 de julho de 2016 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3937 | Página 39 
 

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

k) Entidade que possuam débitos anteriores, que impliquem no 
repasse dos recursos e investimento do mesmo na 
apresentação do 60º Festival Folclórico do Amazonas 2016. 

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

 
7. DA FORMALIZAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 
 
7.1. 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 14:00, 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. 

d) Certificado do resultado do 59º Festival Folclórico do 
Amazonas, ou documento equivalente, que comprove que o 
grupo folclórico representado se configura como pertencente 
à categoria prata; 

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

f) 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. 

g) 03 (três) orçamentos para cada item de despesa previsto no 
Plano de Trabalho, com o respectivo CNPJ da empresa cotada; 

h) 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; 

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

j) 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; 

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

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

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

Ativa da União, e Previdenciária; 
o) Certidão Negativa da Fazenda Estadual; 
p) Certidão Negativa da Fazenda Municipal; 
q) Certificado de regularidade de situação relativa ao FGTS; 
r) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
s) Declaração de autorização de uso de imagens; 
t) Declaração de contrapartida; 
u) 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; 

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

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

x) 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; 

y) Apresentar a comprovação da existência de sede da 
entidade, através de um dos seguintes documentos 
atualizados: conta de água, luz, telefone, IPTU, declaração 
ou contrato de aluguel ou cessão de uso; 

z) 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; 

7.2. 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. 

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

7.4. Apenas serão aceitos arquivos impressos, em formato A4. 
 
8. DO TERMO DE CONVÊNIO 
 
8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

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

8.5. Os convenentes são responsáveis pelo descarte e limpeza, tanto 
na parte interna quanto externa do Centro Social Urbano – CSU 
Parque Dez, no que tange as alegorias, fantasias e portais. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 
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8.8. 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. 

 
9. PRAZOS 
 
9.1. 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 
03 (três) dias a contar da publicação deste Edital 

no Diário Oficial do Município. 

Prazo para impugnação do edital 
Atenderá ao previsto no § 1º e § 2º do Artigo 41 da 

Lei 8.666/93 

Prazo para recursos 
Atenderá ao previsto no § 1º do Artigo 109 da Lei 

8.666/93 

 
9.2. A execução do convênio deverá obedecer ao descrito no Plano 

de Trabalho, 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 até 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. 

 
10. DAS CONTRAPARTIDAS 
 

10.1. 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. 

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

10.3. Além da contrapartida financeira, ou em bens e serviços 
economicamente mensuráveis, a entidade proponente deve 
apresentar proposta de contrapartida social, que descrevam 
ações efetivas e verificáveis de combate a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, bem como demais fortalecimento de 
demais garantias de direitos. 

10.4. Não serão aceitos como contrapartida doações de qualquer 
natureza. 

 
11. DAS LIBERAÇÕES E EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

11.1. 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. 

11.2. 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. 

11.3. Os recursos repassados, enquanto não empregados na sua 
finalidade, serão aplicados, nos termos do art. 116, § 4º, da Lei 
n°. 8.666/1993. 

11.4. 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. 

11.5. 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. 

11.6. 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. 

11.7. 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. 

 
12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
12.1. 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. 

12.2. 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. 

 
13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
13.1. 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. 

13.2. 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. 

13.3. 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; 

13.4. 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; 
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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). 

13.5. 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. 

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

13.7. 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. 

13.8. 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. 

 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. 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. 

14.2. 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. 

14.3. 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. 

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

 
15. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
15.1. 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, 25 de julho de 2016. 
 

 
 


