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PORTARIA Nº. 083/2016 – MANAUSCULT 
 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E 
EVENTOS – MANAUSCULT, através de seu DIRETOR-PRESIDENTE, 
usando de suas atribuições legais, de acordo com o Art.128, inciso II, c/c 
inciso IV do Art. 86, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, o 
Decreto de 31 de julho de 2013 e a Lei Delegada nº 25, de 31 de julho 
de 2013. 
 

CONSIDERANDO, o teor do Ofício Circular Nº 015/2016-
GAB/SEBCI/SEMEF, de 16 de novembro de 2016. 
 

CONSIDERANDO, a solicitação constante no MEMO 
758/2016-DAF/MANAUSCULT, de 22 de novembro de 2016. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º INSTAURAR Comissão Setorial com objetivo de 
concretizar o levantamento dos bens móveis, imóveis e almoxarifado, 
para posterior baixa e/ou escrituração nas respectivas contas contábeis 
patrimoniais. 
 

Art. 2º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados: 
 

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO 

Daniele Cidrônio Ramos 128.665-0A Presidente 

Elizabeth Rodrigues Alves 080.033-3C Membro 

Francisco Alves Teixeira Neto 077.499-5H Membro 

 
Art. 3º Esta Comissão será presidida pela Presidente, 

podendo ser substituída pela segunda, nas ausências e impedimentos. 
 
Art. 4º A Comissão não será remunerada, sendo os 

serviços prestados de relevante interesse público. 
 
Art.  5º Fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias, podendo 

ser prorrogado por igual período. 
 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Manaus, 25 de novembro de 2016. 
 

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

 
 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 084/2016 – MANAUSCULT 
 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no exercício da 
competência que lhe confere o inciso II, artigo 128 c/c inciso IV do artigo 
86 da Lei Orgânica do Município de Manaus, e o Decreto de 31 de julho 
de 2013, e 

 
CONSIDERANDO o estabelecido no Edital de Chamada 

Pública Nº 009/2016 – MANAUSCULT, que dispõe sobre a chamada 
pública para a concessão de apoio com serviços de sonorização, 
iluminação, palco e equipamentos similares, aos eventos que ocorrerão 
por ocasião do período carnavalesco de 2017, e que prevê em seu item 
3.2. que as propostas serão analisadas por comissão técnica composta 
por 03 (três) funcionários da MANAUSCULT, a serem definidos pelo 
Diretor-Presidente da Fundação. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DESIGNAR os servidores: Jaqueline de Freitas 
Figueiredo - Presidente, Matrícula nº 123.415-3D, Libna Tobar do 
Nascimento - Membro, Matricula nº 124.457-4D e Ariane Feitoza 
Gonzaga – Membro, Matrícula n°128.650-1A, para comporem a referida 
comissão, que será presidido pelo primeiro, substituído pelo segundo 
nas ausências e impedimentos. 

Art. 2º A comissão nomeada compete avaliar e selecionar 
as propostas apresentadas ao Edital de Chamada Pública Nº 009/2016 – 
MANAUSCULT, garantindo que o mesmo seja atendido em todos seus 
itens. 
 

Art. 3º A comissão fica desde logo autorizada a praticar 
todos os atos, exceto os impedimentos legais, necessários ao 
desempenho de suas funções. 
 

Art. 4º A Comissão não será remunerada, sendo os 
serviços prestados de relevante interesse público. 
 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Manaus, 25 de novembro de 2016. 

 
 
 
 
 

EDITAL N° 008/2016 
 

CONCURSO – PRÊMIO MANAUS DE AUDIOVISUAL – CURTA 
METRAGEM/DOCUMENTÁRIO - 2016 

 
O Município de Manaus, por meio da Fundação Municipal 

de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT, neste ato representado 
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 n° 25, de 31 de julho de 2013, 
Decreto de 31 de julho de 2013, Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, 
regulamentada pelo Decreto Nº 6.204 de 05 de dezembro de 2007 e 
alterada pela Lei nº 128 de 19 de dezembro de 2008, considerando a 
publicação do Edital n°002/2016 – Concurso Prêmio Manaus de 
Audiovisual, publicado no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM) 
Edição n° 3919 do dia 29 de junho de 2016, e considerando ainda o não 
preenchimento total das vagas disponíveis no formato Curta Metragem 
no gênero Documentário conforme o disposto no supracitado edital, 
torna público o presente Edital que tem por objetivo a Seleção de até 01 
(um) projeto em audiovisual no formato Curta Metragem no gênero 
Documentário, regulados ainda conforme a complementação de 
recursos pelo Fundo Setorial de Audiovisual – FSA, regido pelas 
disposições da Lei n° 11.437 de 28 de dezembro de 2006, e do Decreto 
n° 6.299, de 12 de dezembro de 2007, e pelo Regulamento Geral do 
Programa de Apoio ao Audiovisual Brasileiro – PRODAV, disponível no 
portal da ANCINE na internet. 
 
1. MOTIVAÇÃO 
1.1. Um dos segmentos culturais mais ativos em Manaus, com filmes 

em curta e longa metragem participando de festivais em todo 
Brasil e no mundo, o audiovisual se firma como uma das forças 
propulsoras do desenvolvimento cultural e ferramenta importante 
na democratização do acesso aos bens culturais pela população. 
Cabe a Fundação Municipal de Cultura. Turismo e Eventos - 
MANAUSCULT apoiar e fomentar este segmento da cultura, 
como forma de garantir conteúdo autoral, ao mesmo tempo em 
que permite o incremento do sistema produtivo do audiovisual 
contribuindo para a expressão da nossa diversidade cultural. 

1.2. Considerando as diretrizes, condições de aplicação dos recursos 
e objetivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 
Audiovisual Brasileiro – PRODAV, com destaque para o objetivo 
geral de expandir a produção independente de conteúdos 
audiovisuais, com qualidade técnica e artística e diversidade de 
gêneros, formatos, autores, públicos-alvo e origens regionais, por 
meio da pactuação de investimentos conjuntos com os governos 
dos estados e municípios conforme previsto no item 199 do 
Regulamento do PRODAV. 



 

Manaus, sexta-feira, 25 de novembro de 2016 
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1.3. Considerando o não preenchimento total das vagas disponíveis 
no formato Curta Metragem no gênero Documentário conforme o 
disposto no item 2 – Do Objeto do Edital n° 002/2016 – Concurso 
Prêmio Manaus de Audiovisual. 

 
2. DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto deste Concurso a seleção de até 01 (um) projeto 

em audiovisual no formato Curta Metragem no gênero 
Documentário para o preenchimento da programação cultural do 
Município de Manaus/AM. 

2.2. O Edital Concurso – Prêmio Manaus de Audiovisual será 
distribuído de acordo com o seguinte módulo financeiro: 

 

QTD FORMATO GÊNEROS 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

ÓRGÃO 
FINANCIADOR 

01 Curta Metragem Documentário 100.000,00 100.000,00 MANAUSCULT 

TOTAL 100.000,00 

 
2.3. O projetos contemplado terá financiamento exclusivo da 

MANAUSCULT e obedecerá às regras estabelecidas no Termo 
de Concessão de Apoio Financeiro a ser firmado entre o 
proponente e a MANAUSCULT. 

2.4. A obra audiovisual deverá ser inédita. 
2.5. A classificação etária da obra audiovisual deverá ser definida 

pelo proponente, de acordo com os critérios da Portaria nº 
1.220/2007, publicada pelo Ministério da Justiça, ou instrumento 
normativo que a altere. 

2.6. O projeto selecionado deverá ser concluído no prazo estipulado 
abaixo contado a partir da data do depósito dos recursos 
financeiros para a execução do projeto: 

2.6.1. Curta Metragem (Documentário) – 12 (doze) meses. 
 
3. DAS DEFINIÇÕES 
3.1. Para fins deste Edital, entende-se que: 

a) OBRA AUDIOVISUAL: o que resulta da fixação de imagens 
com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio 
de sua reprodução, a impressão de movimento, 
independentemente dos processos de sua captação, do 
suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem 
como dos meios utilizados para sua veiculação (cf. art. 1º, 
inciso I, da Medida Provisória nº 2.228-1/2001). 

b) PRODUTOR (A) é aquele que mobiliza e administra recursos 
humanos, técnicos, materiais e financeiros para a realização 
do projeto, com vistas à execução dos mesmos; 

c) DIRETOR (A) é aquele que cria e dirige, artística e 
tecnicamente, a equipe técnica e o elenco, por meio da 
análise e interpretação do projeto do filme. 

d) PROPONENTE são pessoas jurídicas responsáveis pelos 
respectivos projetos de obras em audiovisual inscritas no 
presente Edital. 

e) OBRAS INÉDITAS são aquelas que não tenham sido 
reproduzidas em nenhum meio público, sejam salas de 
exibições, cineclubes ou exibições públicas, ou que ainda 
não tenham iniciado o processo de produção; 

f) CURTA METRAGEM são obras cuja duração seja igual ou 
inferior a 15 (quinze) minutos. 

g) DOCUMENTÁRIO são obras audiovisuais que atendam a um 
dos seguintes critérios: 

 ser produzida sem roteiro a partir de estratégias de 
abordagem da realidade, ou; 

 ser produzida a partir de roteiro e cuja trama/montagem seja 
organizada de forma discursiva por meio de narração, texto 
escrito ou depoimentos de personagens reais; 

h) FICÇÃO são obras audiovisuais produzidas a partir de roteiro 
e cuja trama/montagem seja organizada de forma narrativa. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. Para este Edital, podem se inscrever apenas Pessoas Jurídicas 

com fins lucrativos, por força do que determina a Chamada 
Pública ANCINE/FSA nº 01/2015. 

4.2. Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica, aquela realizada por 
instituições privadas, com fins lucrativos, com sede no Estado do 
Amazonas, cujo estatuto ou contrato social tenha como natureza 
o desenvolvimento de atividades relacionadas à produção 
artística e/ou cultural e, ainda, que estejam com registro regular e 
classificadas na Agência Nacional de Cinema - ANCINE como 

agente econômico brasileiro independente, nos termos da 
Instrução Normativa n° 91, de 1° de dezembro de 2010. 

4.3. As empresas interessadas devem possuir Classificação  
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE em, pelo  
menos, uma das seguintes atividades, seja principal ou 
secundária: 

a) 59.11-1/01 - estúdios cinematográficos; 
b) 59. 11-1/02 - produção de filmes para publicidade; 
c) 59.11-1/99 - atividades de produção cinematográfica, de 

vídeos e de programas de televisão não especificados 
anteriormente; 

4.4. Cada proponente poderá se inscrever com até 02 (dois) projetos, 
sendo que somente 01 (um) projeto deste proponente poderá ser 
contemplado. 

4.5. Cada projeto apresentado deverá conter documentação 
especificada no item 4.9. 

4.6. As inscrições deverão ser entregues no endereço abaixo, no 
setor de protocolo da MANAUSCULT, cujos projetos deverão 
estar devidamente encadernados, envelopados e identificados da 
seguinte maneira: 

 
A. DESTINATÁRIO 

 
Fundação Municipal de Cultura. Turismo e Eventos – MANAUSCULT 
EDITAL CONCURSO – PRÊMIO MANAUS DE AUDIOVISUAL N° 
008/2016 
Av. André Araújo, 2767, Aleixo, CEP 69060-000, Manaus – AM. 
A/C Diretoria de Cultura 
 

B. REMETENTE 
 
TÍTULO DO PROJETO 
FORMATO DA OBRA 
GÊNERO DA OBRA 
NOME COMPLETO DO PROPONENTE 
ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE 
 
4.7. Os proponentes são responsáveis pelas informações  

fornecidas e pelos documentos entregues, bem como  
pelo projeto apresentado, não podendo ser alterados ou 
substituídos após a formalização da entrega no protocolo da 
MANAUSCULT. 

4.8. A inscrição implicará no conhecimento e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, bem como do regimento do 
PRODAV e demais documentos aos quais se fazem referências 
neste edital, das quais o concorrente não poderá alegar 
desconhecimento. 

4.9. Cada projeto deverá ter em anexo: 
a) Anexo I - Ficha de Inscrição devidamente preenchida e 

assinada; 
b) Portfólio da Pessoa Jurídica contendo fotos promocionais, 

matérias de jornais e/ou revistas, críticas e outros 
comprovando as atividades realizadas na área do 
audiovisual; 

c) Carta de Anuência de todos os profissionais indicados na 
ficha técnica; 

d) Cópia de Inscrição no CNPJ; 
e) Orçamento analítico, na forma do modelo apresentado no 

Anexo III; 
f) Outras informações necessárias acerca do projeto, se 

houverem. 
 
5. DO PRAZO PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
5.1. O prazo para recebimento das propostas é de 45 (quarenta e 

cinco) dias a contar da data de publicação deste edital no Diário 
Oficial do Município-DOM. 

5.2. O horário de atendimento ao público do setor de protocolo para 
entrega dos projetos será de segunda à sexta, de 8h00 as 14h00. 

 
6. DO PROCESSO SELETIVO E DAS COMISSÕES DE ANÁLISE 
6.1. As propostas serão avaliadas em 03 (três) etapas: 

a) Etapa 1: habilitação de projetos pela Comissão Técnica, de 
caráter eliminatório; 

b) Etapa 2: seleção de projetos pela Comissão de Seleção, de 
caráter classificatório; 
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c) Etapa 3: análise dos documentos referentes a habilitação 
jurídica e regularidade fiscal e trabalhista, realizada pela 
Comissão Técnica, de caráter eliminatório. 

6.2. A análise, aprovação e seleção da documentação das propostas 
na Etapa 1 serão feitas por uma Comissão Técnica, designada 
pelo Diretor-Presidente da MANAUSCULT. 

6.3. Os projetos habilitados na Etapa 1 serão submetidos à Comissão 
de Seleção na Etapa 2, e esta será composta por 3 (três) 
membros, sendo: 

a) 1 (um) representante da Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos - MANAUSCULT, a ser designado pela 
própria Fundação; 

b) 02 (dois) profissionais com notório conhecimento na área de 
audiovisual. 

6.4. Os projetos submetidos aos membros da Comissão de Seleção 
na Etapa 2 serão avaliados conforme os critérios técnicos e 
objetivos expressos no subitem 6.7. 

6.5. O nome dos projetos selecionados pela Comissão de Seleção na 
Etapa 2, com seus respectivos proponentes, serão publicados no 
Diário Oficial do Município. 

6.6. No ato desta publicação serão convocados para apresentar os 
documentos referentes à habilitação jurídica e regularidade fiscal 
e trabalhista, na qual será exigida integralmente a documentação 
listada nos itens 6.6.1 e 6.6.2., que constitui a Etapa 03 de 
Habilitação. 

6.6.1. Os projetos selecionados sob jurisdição da MANAUSCULT 
deverão enviar para o endereço indicado neste edital, no prazo 
de até 07 (sete) dias corridos, os seguintes documentos: 

a) Cópia do RG e CPF do representante legal; 
b) Cópia de 01 (um) comprovante de estabelecimento 

comercial, atualizada (conta de luz, água ou telefone em 
nome da empresa); 

c) Cópia do cartão bancário BRADESCO, conforme exigido 
pelo Decreto n°9.046 de 19/12/2007, em nome da empresa 
e/ou entidade ou cópia do Contrato de Abertura de Conta 
Corrente no mesmo banco; 

d) Cópia do Estatuto e da Ata de Eleição da diretoria ou Contrato 
Social da empresa, bem como suas alterações contratuais; 

e) Comprovante de inscrição no CNPJ; 
f) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União (Receita Federal) válida, obtida através 
do endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br; 

g) Certidão Negativa de débitos da Fazenda Estadual (SEFAZ) 
para contribuintes ou não contribuintes, válida, obtida através 
do endereço eletrônico www.sefaz.am.gov.br; 

h) Certidão Negativa de débitos de tributos Municipais 
(SEMEF), válida, obtida através do endereço eletrônico 
www.semef.manaus.am.gov.br; 

i) Certificado de Regularidade do FGTS, válida, obtida através 
do endereço eletrônico www.caixa.gov.br; 

j) Certidão Negativa de débitos trabalhistas, válida, obtida 
através do endereço eletrônico vww.tst.jus.br/certidao/. 

6.6.2. O proponente deverá manter a regularidade fiscal e trabalhista de 
todos os documentos acima listados desde a data de sua 
apresentação para habilitação jurídica até o ato de celebração do 
termo de concessão de apoio financeiro e posterior pagamento. 
Caso ocorra a irregularidade de qualquer dos documentos 
exigidos no certame no decorrer do processo administrativo 
acima descrito, isto implicará na impossibilidade de pagamento 
do prêmio. 

6.7. A avaliação dos projetos audiovisuais levará em e conta os 
seguintes critérios, com o mesmo peso, e com pontuação 
específica: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E 
SELEÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

PONTUAÇÃO 
MÍNIMA 0 (ZERO) E 
MÁXIMA 100 (CEM) 

PONTOS 

A
U

S
E

N
T

E
 

IN
S

U
F
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N
T

E
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U
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M
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X

C
E

L
E

N
T

E
 

 

1 
Excelência e relevância do 

projeto 
0 5 10 15 20  

2 
Clareza, objetividade e 

detalhamento da proposta 
0 2,5 5 7,5 10  

3 
Aspectos de criatividade e 

de inovação 
0 5 10 15 20  

4 
Compatibilidade entre 
proposta, orçamento e 

tempo de execução 
0 2,5 5 7,5 10  

5 
Potencial de realização da 

equipe envolvida 
0 2,5 5 7,5 10  

6 
Grau de abrangência e 

efeito multiplicador 
0 2,5 5 7,5 10  

7 

Impacto socioartístico da 
proposta no campo do 

audiovisual e para a 
cidade de Manaus 

0 5 10 15 20  

 
a) Excelência e relevância do projeto: Entende-se como 

relevante, um projeto que possa ser reconhecido e tomado 
como modelo, em sua área artística ou cultural, por seu 
conceito e conteúdo, por seu conjunto de atributos técnicos e 
estéticos, por sua capacidade de preencher lacuna ou suprir 
carência constatada, com justa conveniência e oportunidade 
primando pela qualidade do projeto em termos de 
abordagem cultural e/ou artística. 

b) Clareza, objetividade e detalhamento da proposta: 
Capacidade de apresentar de maneira inteligível, de fácil 
compreensão e claro entendimento as particularidades e 
especificidades do projeto, ressaltando os aspectos que o 
tornam singular. 

c) Aspectos de criatividade e de inovação: Uso de 
criatividade e elementos inovadores do ponto de vista 
estético ou temático. Identificação e reconhecimento de 
oportunidades, escolha pelas melhores opções, capacidade 
de empreender e assumir riscos, criticidade e pensamento 
estratégico que permitam a solução de problemas ou 
demanda visando o aperfeiçoamento no ambiente produtivo 
ou social que resulte novos processos, modelos, bens ou 
serviços. 

d) Compatibilidade entre proposta, orçamento e tempo de 
execução: Compreende a viabilidade técnica do projeto sob 
o ponto de vista dos gastos aferidos, sua execução e a 
adequação ao objeto e objetivos previstos neste edital. 

e) Potencial de realização da equipe envolvida: Aptidão do 
proponente e da equipe apresentada na ficha técnica para 
realizar a gestão e execução do projeto proposto através da 
análise da carreira dos profissionais citados, verificando a 
coerência ou não em relação às atribuições que serão 
executadas por eles no projeto. 

f) Grau de abrangência e efeito multiplicador: Potencial para 
o enriquecimento, valorização e promoção do cenário cultural 
e artístico do Município de Manaus. 

g) Impacto socioartístico da proposta no campo do 
audiovisual e na cidade de Manaus: Viabilidade, 
consistência e abrangência da proposta como forma de 
retribuir à sociedade, os recursos a ele fornecidos neste 
Edital e, ainda, seu impacto como contribuição ao campo do 
audiovisual em Manaus. 

6.8. A seu critério, a Comissão de Seleção poderá solicitar 
esclarecimentos a assessores técnicos para análise dos projetos 
e seus respectivos orçamentos. 

6.9. Será selecionado o projeto que obtiver as maiores pontuações na 
avaliação da Comissão de Seleção. 

6.10. O projeto em audiovisual subsequente ao selecionado, 
excluindo-se os desclassificados, constituirão lista de 
suplência, com chamada em ordem decrescente de pontuação 
e precisam obter urna pontuação mínima de 35 (trinta e cinco) 
pontos. Os projetos considerados suplentes serão 
contemplados em caso de perda do direito de algum dos 
projetos selecionados ou na hipótese do proponente e 
contemplado não comparecer para assinar o Termo de 
Concessão de Apoio Financeiro ou recusar-se a fazê-lo, ou não 
apresentar todos os documentos solicitados. 

6.11. Havendo empate entre a nota final dos candidatos, o desempate 
seguirá a maior nota dos seguintes critérios: 

a) Excelência e relevância do projeto; 
b) Aspectos de criatividade e de inovação; 
c) Impacto socioartístico da proposta no campo do audiovisual 

e na cidade de Manaus. 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
7.1. Cada proponente é responsável por acompanhar a divulgação 

dos resultados. 
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7.2. 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. DA IMPUGNAÇÂO E DOS RECURSOS 
8.1. O prazo para impugnação ao edital é o previsto no artigo 41 da 

Lei 8.666/93, ou seja, 05 (cinco) dias úteis antes do 
encerramento do prazo de apresentação de propostas. 

8.2. Eventuais recursos referentes ao resultado de cada etapa deste 
Edital deverão ser entregues por escrito, com a devida 
justificativa, protocolado no endereço discriminado no item 4.6 
deste Edital, destinados ao Diretor-Presidente desta Fundação, 
em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do 
resultado da etapa correspondente, em atendimento ao artigo 
109 da Lei 8.666/93. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA SELECIONADA 
9.1. É dever do responsável pelo projeto selecionado cumprir 

fielmente o disposto no Termo de Concessão de Apoio 
Financeiro. 

9.1.1. No caso de coproduções entre produtoras brasileiras 
independentes, o domínio de direitos patrimoniais majoritários 
sobre a obra audiovisual, dentro do condomínio dos produtos 
brasileiros independentes, deverá ser detido pela empresa 
proponente. 

9.2. Divulgar o nome da MANAUSCULT e da Prefeitura Municipal de 
Manaus, assim como da ANCINE, Governo Federal e Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, nos 
créditos iniciais, em cartela exclusiva, e nos créditos finais, com 
duração entre 4 (quatro) e 6 (seis) segundos, sendo que as 
marcas da ANCINE, Governo Federal e Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE deverão seguir as 
regras expressas no Anexo IV deste edital. 

9.3. É obrigatória a inserção da logomarca da MANAUSCULT e da 
Prefeitura de Manaus, ANCINE, Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA) e Governo Federal nas peças promocionais, 
bem como menção ao apoio recebido em entrevistas e outros 
meios de comunicação disponíveis ao beneficiado, sendo que as 
marcas da ANCINE, Governo Federal e Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE deverão seguir as 
regras expressas no Anexo IV deste edital. 

9.4. Entregar 10 (dez) cópias do produto audiovisual em mídia pronta 
para exibição. 

9.5. As peças promocionais deverão ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, e não poderão trazer nomes, símbolos 
ou imagens que caracterizem promoção pessoal. 

9.6. No caso de o projeto selecionado não cumprir quaisquer dos 
itens pactuados e/ou não apresentar os documentos e itens 
exigidos neste Edital conforme as características estabelecidas, 
os recursos financeiros recebidos da MANAUSCULT deverão ser 
devolvidos, atualizados, inclusive os rendimentos decorrentes de 
sua aplicação, quando for o caso, na forma da legislação vigente, 
sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. 

9.7. Como condição para o fomento ao projeto contemplados no 
âmbito deste Edital, o proponente contemplado deverá licenciar 
por meio do Termo de Compromisso de Obra Certa e Licença de 
Utilização, o direito de exibição da obra a partir de sua conclusão, 
em caráter não exclusivo e de forma não onerosa, em programas 
e políticas públicas, bem como a sua reprodução em meios de 
veiculação de conteúdos fomentados ou geridos pelo Órgão, tais 
como emissoras de radiodifusão, canais de televisão por 
assinatura, portais na internet, salas de cinema e cineclubes, 
dentre outros, sem que sejam devidas as compensações 
financeiras à diretora, ao roteirista e ao produtor. 

 
10. DAS VEDAÇÕES 
10.1. Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital: 

a) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria 
sejam Servidores ou Dirigentes da Prefeitura de Manaus; 

b) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria 
possuam relações de parentesco com membros da 
Comissão de Seleção e com servidores da MANAUSCULT 
até 3º grau; 

c) Servidores ou Dirigentes da Prefeitura de Manaus, conforme 
Artigo 90, Inciso III, da Lei 8.666/93; 

d) Servidores da MANAUSCULT ou pessoas que possuam 
parentescos com estes até o 3º grau, com exceção de 
servidores que se encontram aposentados (inativos); 

e) Pessoas Físicas que possuam relações de parentesco com 
membros da Comissão de Seleção até o 3° grau; 

f) Membros da Comissão Técnica e membros da Comissão de 
Seleção; 

g) Projetos ou documentações postados fora do período 
estabelecido: 

h) Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida; 
i) Concorrentes contemplados pelos Editais realizados pela 

MANAUSCULT nos exercícios anteriores, cujas obras não 
tenham sido entregues e cujas contrapartidas não tenham 
sido aprovadas até o término das inscrições deste Edital, ou 
que estejam em situação irregular junto à MANAUSCULT e 
aos órgãos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 

10.2. É vedada a alteração de empresa produtora proponente, salvo 
nos casos de cisão, fusão ou incorporação, quando poderá ser 
admitida a troca desta pela nova empresa resultante de um 
desses processos de reorganização empresarial, desde que 
preservadas as condições para o contrato de investimento e a 
manutenção da sede da empresa na mesma unidade federativa. 

10.3. É vedado o aporte na produção de conteúdos religiosos ou 
políticos, manifestações e eventos esportivos, concursos, 
publicidade, televendas, infocomerciais, jogos eletrônicos, 
propaganda política obrigatória, conteúdo audiovisual veiculado 
em horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas 
de auditório ancorados por apresentador. 

10.4. Fica vedado também: 
a) A troca do proponente; 
b) Qualquer alteração que implique em modificação das 

informações, documentos ou itens apresentados no ato da 
inscrição do projeto; 

 

11. DA CONTRAPARTIDA 
11.1. O proponente contemplado no Edital n° 008/2016 Concurso – 

Prêmio Manaus de Audiovisual – Curta Metragem/Documentário 
– 2016, além de concluir o objeto conforme apresentado na 
proposta contemplada, ofertando 10 (dez) cópias do produto 
audiovisual, deverá oferecer à MANAUSCULT 02 (duas) oficinas 
como contrapartida proposta em seu projeto e discriminada no 
Anexo I - Ficha de Inscrição, segundo objeto deste Edital, que 
será proporcionada gratuitamente à população em geral na 
programação cultural do Município de Manaus, em data e local a 
ser marcado em comum acordo entre as partes. 

11.2. Em caso de não cumprimento da contrapartida por parte do 
proponente contemplado este fica obrigado a devolver o valor 
integral do prêmio, acrescido de juros e correção monetária, bem 
como impedido de prestar serviços à Administração Pública 
Municipal até que sejam sanadas todas as pendências. 

11.3. O proponente contemplado deverá enviar relatório final acerca da 
realização da contrapartida contendo fotos, vídeos, matérias de 
jornais, entre outros, como forma de comprovar o cumprimento 
de sua contrapartida conforme o disposto no projeto. 

11.4. O proponente contemplado deverá informar a data, local, forma 
de participação do público, horário, ementas das oficinas, fotos 
para divulgação (se houver) e breve curriculum dos ministrantes 
em até 30 (trinta) dias antes da realização da mesma, através de 
ofício e entregue junto ao endereço discriminado no item 4.6. 

11.5. A fiscalização desta contrapartida, na cota da MANAUSCULT, 
será realizada por 01 (um) técnico da Fundação, que aprovará o 
relatório emitido pelo proponente atestando o seu fiel 
cumprimento podendo, se for o caso e quando necessário, fazer 
a fiscalização in loco. 

 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. A despesa prevista no presente Edital correrá à conta do 

Programa 13.392.1015.4086 - 0000 natureza de despesa 
339031, fonte de recurso 0100, no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) oriundos do orçamento municipal. 

12.2. A liberação do recurso para o projeto em audiovisual se dará 
após assinatura do Termo de Concessão de Apoio Financeiro 
entre o proponente e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 
Eventos – MANAUSCULT. 



 

Manaus, sexta-feira, 25 de novembro de 2016 
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13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Este Edital será publicado no Diário Oficial do Município,  

bem como as portarias preliminares e finais de seleção e 
habilitação, e estará disponível no site da MANAUSCULT- 
http://manauscult.manaus.am.gov.br/. 

13.2. Caso os prazos previstos neste edital não se iniciem ou  
terminem em dia de normal expediente na MANAUSCULT,  
ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil 
subsequente. 

13.3. O proponente aprovado que estiver inadimplente com a 
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal quando da 
premiação, não poderá receber a mesma. 

13.4. A MANAUSCULT não se responsabilizará pelas licenças, 
autorizações e direitos autorais e de imagem ou quaisquer outros 
necessários para a realização das atividades previstas nos 
projetos contemplados, sendo esses de total responsabilidade do 
proponente. 

13.5. A inscrição do proponente configura na prévia e integral 
aceitação de todas as condições estabelecidas nesse Edital. 

13.6. A documentação dos proponentes inabilitados poderá ser retirada 
num prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de publicação 
dos resultados. Caso contrário, a mesma será incinerada pela 
MANAUSCULT. 

13.7. Os contemplados autorizam, desde já, a MANAUSCULT, a 
Prefeitura de Manaus, a ANCINE e o Governo Federal 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. 

13.8. 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. 

13.9. A eventual revogação do edital, por motivo de interesse público, 
ou sua anulação, no todo ou em parte, não implica direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

13.10. Os casos omissos e excepcionalidades do processo de seleção 
do edital serão analisados pela MANAUSCULT 

13.11. 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. 

13.12. Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do 
prêmio ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste 
Edital por parte do proponente contemplado, os recursos serão 
destinados a outro proponente classificado como suplentes, 
sendo observada a ordem de classificação discriminada pela 
Comissão de Seleção. 

13.13. O proponente que entregar de forma incompleta os documentos 
listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido, terá sua 
proposta inabilitada. 

13.14. 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. 

13.15. Faz parte integrante deste Edital os anexos abaixo que estarão 
disponíveis no sítio da MANAUSCULT no endereço 
manauscult.manaus.am.gov.br: 
 

a) Anexo I – Formulário de Apresentação de Propostas 
 

b) Anexo II - Modelo da Carta de Anuência 
 

c) Anexo III – Orçamento Analítico conforme o modelo. 
 
 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Manaus, 22 de novembro de 2016. 
 

 

Edital de Chamada Pública nº 009/2016 
 

Dispõe sobre a chamada pública para a 
concessão de apoio com serviços de 
sonorização, iluminação, palco e 
equipamentos similares, aos eventos que 
ocorrerão por ocasião do período 
carnavalesco de 2017, sejam eles bandas, 
blocos de ruas e demais eventos, nos termos 
estabelecidos neste Edital. 

 
O MUNICÍPIO DE MANAUS, por intermédio DA 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – 
MANAUSCULT torna público, com fundamento na Lei Delegada n. 25 de 
31 de julho de 2013, Lei 8.666/93, art. 215 da Constituição Federal de 
1988, artigo Art. 331 da Lei Orgânica do Município de Manaus e Portaria 
n. 0207/2014 da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que dispõe 
acerca da realização de Grandes Eventos, bem como Lei Orçamentária 
Anual de 2017 elaborada em 2016, Plano Plurianual 2014/2017 e 
Parecer Jurídico N. 303/2016 – PROJUR/MANAUSCULT, torna público 
para conhecimento dos interessados a presente chamada pública 
visando a concessão de suporte a eventos carnavalescos realizados por 
bandas, blocos de ruas e demais no carnaval de 2017. 
 
A presente chamada pública está em conformidade com as finalidades 
estabelecidas pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos-
MANAUSCULT, em especial: 
I – coordenar e executar políticas públicas na área de Cultura, Turismo e 
Eventos; 
II – promover, desenvolver e articular ações voltadas à cultura e à arte 
em parceria com as organizações públicas e privadas, visando à 
formação artística e profissional da população; 
III – coordenar e executar políticas públicas direcionadas às áreas de 
turismo e eventos; 
IV – impulsionar, desenvolver e articular ações voltadas ao turismo e a 
eventos em parceria com as organizações públicas e privadas. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente instrumento foi instituído com o objetivo de 

estabelecer critérios à concessão de apoio com serviços de 
sonorização, iluminação, palco e equipamentos similares de até 
100 (cem) eventos que ocorrerão por ocasião do período 
carnavalesco de 2017, sejam eles bandas ou blocos de ruas e 
demais eventos que contribuam para o desenvolvimento das 
atividades culturais e artísticas no Município de Manaus, desde 
que atendam aos requisitos deste Edital. 

 
2. DA PROPOSTA 
2.1. Este edital visa atender as demandas de eventos realizados pela 

população e seus representantes, através de movimentos 
sociais, que ocorram no período carnavalesco, abertos ao 
público, sem fins estritamente comerciais e/ou lucrativos. 

2.2. Cada proponente poderá apresentar somente uma proposta para 
candidatura ao apoio previsto neste Edital. 

2.3. As propostas deverão ser compostas de: 
2.3.1. Ofício solicitando ao Diretor Presidente desta Fundação, apoio ao 

evento, contendo obrigatoriamente: data de realização, 
endereço completo do local do evento (informando a zona da 
cidade, nome da rua, número, bairro e ponto de referência), 
horário de início e término, nome e contatos telefônicos do 
proponente responsável pelo evento; 

2.3.2. Cópia da documentação do proponente responsável do evento, 
sendo: RG, CPF e comprovante de residência atualizado 
(considera-se atualizado o comprovante que date de, no máximo, 
2 meses anteriores a apresentação do mesmo); 

2.3.3. Formulário preenchido, conforme anexo deste Edital e  
disponível no sítio da MANAUSCULT na internet 
(http://manauscult.manaus.am.gov.br/), contendo 
obrigatoriamente: Histórico do evento, Portfólio que comprove 
as edições anteriores e participação de público, Proposta 
contendo descrição detalhada do evento e propostas e ações de 
redução de impactos sociais e ambientais, assinado pelo 
proponente, responsável do evento. 

2.3.4. Documentação que comprove legalmente todas as informações 
contidas no formulário. 


