
 
 

 
 

 

CONSULTA PÚBLICA 

A presente proposta de Edital está aberta como consulta aos interessados visando 
receber sugestões para seu aprimoramento, e somente depois do prazo abaixo estipulado 
voltará a ser examinada pelo Governo do Estado do Amazonas / Secretaria de Estado de Cultura 
e Economia Criativa.  

As sugestões deverão ser enviadas no período de 24 até o dia 29 de janeiro de 2020 para 
o endereço - central@cultura.am.gov.br 

 

EDITAL PÚBLICO Nº...... /2020 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AUTORIZAÇÃO DE USO COM ÔNUS DO 

EQUIPAMENTO CULTURAL TEATRO AMAZONAS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e ECONOMIA CRIATIVA. 

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura 
e Economia Criativa, com a gestão financeira da Agência Amazonense de 
Desenvolvimento Cultural-AADC, nos termos do Contrato de Gestão em vigência 
firmado entre si, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 215 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 205 da Constituição do Estado do 
Amazonas, Lei Delegada nº 122, de 15 de outubro de 2019, atendendo o artigo 17 da 
Resolução nº 12/2012 – TCE/AM, art. 22, IV da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, assim como pelas demais normas legais e regulamentares pertinentes à 
espécie, inclusive pela Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98, nas condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, torna público para conhecimento dos 
interessados, o presente EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AUTORIZAÇÃO DE 
USO COM ÔNUS DO EQUIPAMENTO CULTURAL TEATRO AMAZONAS, para a realização 
de eventos/espetáculos comerciais, no exercício de 2020, oferecendo mecanismos e 
meios para os agentes, produtores e artistas de modo geral para o desenvolvimento 
cultural, artístico e social do Estado do Amazonas, as quais constituirão parte específica 
da Programação Cultural, quando abertas ao público em geral.  Este Edital está de 
acordo com a missão e com a área de atuação da Secretaria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa, em observância à Lei Delegada nº 123, de 31 de outubro de 2019, 
no que diz respeito à formação artística e profissional, à valorização da identidade 
amazonense, ao desenvolvimento da economia criativa, ao incentivo, valorização e 
difusão das manifestações culturais e artísticas do Estado. 
 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste Edital, a seleção de propostas para autorização de uso com 

ônus do Equipamento Cultural TEATRO AMAZONAS da estrutura organizacional da Secretaria de 



 
 

 
 

Estado de Cultura e Economia Criativa, em caráter transitório e determinado, para realização de 

eventos/espetáculos, com bilheteria, ou eventos fechados destinados a um público específico  

(CONVIDADOS), compatíveis com as normas do Manual de Uso do Teatro Amazonas, 

durante o exercício de 2020; 

1.2. As propostas habilitadas neste Edital, quando abertas ao público, irão compor a 

Programação do Equipamento Cultural mencionados no item 1.1, no exercício de 2020, de 

acordo com O MANUAL DE USO, AS ESPECIFICIDADES FÍSICAS DAS ÁREAS SOLICITADAS e  A 

DISPONIBILIDADE DE DATA, CONSOANTE COM A AGENDA ORIGINÁRIA DA SECRETARIA. 

1.3. A responsabilidade de divulgação e captação de público para os eventos abertos 

será de responsabilidade do Proponente, cabendo à Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa apenas o apoio de divulgação nos canais oficiais (portal e redes sociais) de 

comunicação; 

1.4. O Proponente deverá indicar, no formulário de inscrição, a data ou período no 

qual pretende utilizar o equipamento cultural, tendo como parâmetro a Planilha de 

Disponibilidade de Pautas do Equipamento Cultural (Anexo IX), que será atualizada após 

publicação do resultado de cada lote, e, quando necessário, os ajustes de programação serão 

realizados de comum acordo entre as partes; 

1.5. Este edital não garante que todas as solicitações de autorização de uso sejam 

atendidas, pois o atendimento está condicionado à aprovação da proposta, à sua adequação 

ao local pretendido e ao cronograma permanente do Governo. 

 

2. DAS DEFINIÇÕES 

 

Para efeitos deste Edital ficam estabelecidas as seguintes definições: 

 

2.1. Atividade Cultural Artístico e/ou Social: Todo e qualquer evento de um ou mais 

segmentos e modalidades artísticas: Cinema, Dança, Música, Teatro, Circo, Ópera, Culturas 

Populares, Culturas Afrodescendentes e Culturas Indígenas, Idéias e suas transversalidades, 

dentre outras; devidamente planejado e produzido para ocupação em uma determinada data 

ou local, na forma de espetáculo, show, festival, mostra, recital, sarau, apresentação, exibição 

cinematográfica,  dentre outros; 

 

2.2. Autorização de uso do Equipamento Cultural: É o ato administrativo pelo qual o 

Poder Público consente que determinado indivíduo utilize bem público (equipamento cultural) 

para realização de atividades/eventos artístico-culturais e/ou sociais com ônus para o 

proponente, podendo ser abertos ao público (evento com bilheteria ou inscrições) ou fechados 

(evento para convidados) de modo privativo, atendendo primordialmente a seu próprio 

interesse. A Autorização será formalizada mediante celebração do Termo de Autorização de 

Uso (ALVARÁ) com Ônus de Equipamento Cultural, cuja minuta encontra-se no Anexo XI deste 

Edital. 

 



 
 

 
 

2.3. Borderô: Relatório detalhado sobre toda a movimentação financeira decorrente da 
realização do evento programado, elaborado de acordo com os resultados refentes ao valor 
total da bilheteria, bem como a quantificação do público presente, especificando os ingressos 
pagos e os convites. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste Edital como PROPONENTES: 

        a) Pessoas Físicas, maiores de 18 anos que apresentem exclusivamente propostas de 

eventos fechados (para convidados), não podendo ser eventos com bilheteria, conforme 

procedimentos da Prefeitura de Manaus / SEMEF – Autorização de Impressão de 

Documentos para Diversão Pública (AIDDP); 

        b) Pessoas Jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza cultural, 

que poderão representar pessoas físicas, quando do interesse de ambos, conforme 

procedimentos da Prefeitura de Manaus / SEMEF – Autorização de Impressão de 

Documentos para Diversão Pública (AIDDP); 

 

3.2. Não haverá limitação para a quantidade de projetos inscritos por Proponente durante 

todo o período de inscrição, do 1º ao 4º lote. No entanto, todas as propostas 

apresentadas serão submetidas à aprovação curatorial da Comissão de Avaliação e 

Seleção Artística, conforme os critérios elencados nos SUBITENS 6.1.1.8.1 e 6.1.1.8.2; 

 

3.3. É vedada a inscrição:  

        3.3.1.  De SERVIDORES da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e dirigentes 

da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural – AADC , ou respectivos 

cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinalidade, até 

o terceiro grau; 

        3.3.2. De PROPONENTE: Em caso de propostas cujos responsáveis sejam cônjuges, 

companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 

grau, de colaboradores, estagiários, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa, de dirigentes da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural – 

AADC; 

        3.3.3. De INTEGRANTE ou PROPONENTE com vínculo parental até o 3º grau de qualquer 

com membro da Comissão de Avaliação e Seleção deste Edital (Súmula Vinculante 

n° 13 do STF); 

        3.3.4.  De PROPOSTAS que coloquem em risco a integridade física do público ou do espaço 

cultural. 

 

3.4. Ficam sob a responsabilidade dos Proponentes selecionados todas as despesas de 

traslado, hospedagem e alimentação, no caso de serem classificadas propostas cujos 

Proponentes ou participantes necessitem de tais serviços; 

 



 
 

 
 

3.5. É de inteira responsabilidade do Proponente selecionado todos os contatos, contratações, 

CUSTOS e ENCARGOS para o desenvolvimento da proposta selecionada; 

 

3.6 É de responsabilidade do Proponente selecionado todos os alvarás, permissões legais e 

liberações de direitos (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, CREA, Juizados da Infância e 

Adolescência, ECAD, ABRAMUS, SBAT etc.) para a realização do evento, devendo estes 

serem apresentados em até 05 (cinco) dias úteis antes do evento, sob pena de suspensão 

ou cancelamento de autorização de uso; 

 

3.7 A carga e descarga de materiais e equipamentos para os eventos deverá ser realizada na 

forma e horário específicos e combinada com a coordenação do equipamento cultural; 

 

3.8 A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e ECONOMIA CRIATIVA e a AGENCIA AMAZONENSE 

DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, bem como o Equipamento Cultural TEATRO 

AMAZONAS não se responsabilizam por danos materiais ou morais de terceiros, bem 

como, extravios, roubos ou mesmo furtos de qualquer natureza onde os eventos forem 

realizados; 

 

3.9 Cabe ao Proponente a responsabilidade de reparar quaisquer danos (materiais ou morais) 

que por ventura ocorrerem nos espaços em decorrência do evento; 

 

3.10 Será realizada uma vistoria na liberação do espaço para uso e também na devolução do 

espaço, conforme as condições de uso do espaço. A mesma será acompanhada por um 

funcionário do Teatro a ser designado; 

 

3.11 O equipamento cultural disponibiliza apenas a ESTRUTURA e o RIDER TÉCNICO dos 

equipamentos e mobiliários já existentes na sua estrutura, conforme relacionado no 

(Anexo VIII), com o acompanhamento de servidor desta secretaria nas áreas de 

recepção, sonorização e iluminação. Qualquer necessidade de complemento material 

será de inteira responsabilidade do Proponente, observando o limite de carga energética 

e estrutura de suporte cenográfico. 

 

3.12 Não constará como partes da lotação do Teatro Amazonas, os lugares cativos referentes 

às frisas 01, 02, 16, 18 e 20, camarote 20 no 1º pavimento, camarote do Governador e as 

12 (doze) cadeiras da fila N da plateia. 

 

4. DAS CONDIÇÕES E VALORES PARA AUTORIZAÇÃO DE USO 

 

4.1 Para a formalização das propostas de autorização de uso com ônus para o equipamento 

cultural, o Proponente deverá escolher um dos dois tipos de eventos: abertos ao público 

com cobrança de bilheteria ou fechados para convidados; 



 
 

 
 

 

4.2 Os valores financeiros referentes à autorização de uso com ônus do equipamento cultural 

para os Eventos Abertos, com bilheteria, realizados por 

grupos/artistas/instrutores/palestrantes: 

a) Locais............................................................ 5% (cinco por cento) da receita bruta 

da bilheteria como taxa de autorização de uso; 

 

b) Nacionais ou Internacionais ............................................................ 12% (doze por 

cento) da receita bruta da bilheteria como taxa de autorização de uso, além do valor 

fixo de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). 

 

4.2.1 Os custos de emissão dos ingressos junto a empresa prestadora de serviço de 

bilheteria contratada pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural são de 

inteira responsabilidade do proponente; 

4.2.2 O borderô com a arrecadação deverá ser fechado pelo proponente acompanhado 

por um servidor do equipamento cultural em até 1h (uma hora) após o início do evento; 

4.2.3 Na bilheteria, o acompanhamento do atendimento de vendas de ingressos, 

quando houver, fica sob responsabilidade de cada proponente selecionado pelo Edital; 

4.2.4 O Proponente deverá cumprir  as normas referente à meia entrada, conforme  os 

dispositivos legais: decreto nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 que regulamenta a nova 

lei da meia-entrada (Lei n° 12.933/2013), estatuto da juventude (Lei n° 12.852/2013), a 

Lei nº 749 de 07 de janeiro de 2004, do município de Manaus e a Lei promulgada 

nº241/2015 referente à pessoa com deficiência. O não cumprimento da legislação por 

parte dos produtores implicará em multas aos infratores. 

 

4.3 Todos os números relativos à quantidade, prazo e percentual, deverão ser expressos por 

algarismo e escritos por extenso. Havendo conflito entre os algarismos e o expresso por 

extenso, prevalecerá o por extenso; 

 

4.4  Os valores financeiros para Eventos Fechados (para convidados) foram estipulados com 

base na capacidade e especificidade do equipamento cultural, conforme planilha 

constante do Anexo X;  

 

4.5 Todos os valores correspondentes a autorização de uso com ônus deverão ser depositados, 

de acordo com o Termo de Autorização, em conta bancária da Agência Amazonense de 

Desenvolvimento Cultural - AADC, conforme Contrato de Gestão em vigência. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

 

5.1 As inscrições poderão ser feitas em versão digital ou impressa, conforme cronograma no 

ITEM 9.1 deste Edital Público; 



 
 

 
 

 

5.2. As propostas inseridas digitalmente, postadas pelo correio (com AR) ou entregues 

pessoalmente após as datas especificadas no ITEM 9.1 ou com a documentação 

incompleta serão desconsideradas; 

 

5.3. O Proponente que escolher a forma de inscrição digital para participar do certame deve 

preencher todos os campos disponíveis e enviar o Formulário de inscrição (Anexo I A) 

para pessoa física ou (Anexo I B) para pessoa jurídica disponibilizado no portal da cultura, 

juntamente com todos os documentos obrigatórios para o endereço eletrônico disposto 

no Portal cultura.am.gov.br; 

 

5.3.1. Os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo Proponente deverão ser 

inseridos por meio de upload no portal da cultura, pelo endereço eletrônico 

www.cultura.am.gov.br e obedecer as seguintes determinações: 

a) Projeto cultural artístico e social (Anexo II) devidamente preenchido e assinado, 

contendo: título da proposta, apresentação, identificação do equipamento 

cultural pretendido, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, 

detalhamento da programação e das atividades a serem desenvolvidas,    

     cronograma de execução, proposta de valores dos ingressos,  plano estratégico 

de divulgação do projeto/evento/espetáculo, ficha técnica completa e 

informações adicionais: upload em arquivo único, em formato PDF ou imagem 

JPEG; 

b) Roteiro de Informação para apoio de divulgação (Anexo III) devidamente 

preenchido e assinado, contendo: nome artístico, nome do projeto, 

equipamento cultural solicitado, data/período, classificação etária e sinopse: 

upload em arquivo único, em formato PDF ou imagem JPEG; 

c) Declaração negativa de vínculo com a Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa, bem como, não participação na diretoria da Agência 

Amazonense de Desenvolvimento Cultural – AADC (Anexo IV) devidamente 

preenchida e assinada: upload em arquivo único, formato PDF ou imagem JPEG; 

d) Carta de Anuência (Anexo V) devidamente preenchida e assinada de todos os 

profissionais citados na ficha técnica : upload em arquivo único, formato PDF ou 

imagem JPEG. Para os profissionais citados na ficha técnica que utilizem nome 

artístico, a carta de anuência deverá informar, além do nome artístico, o nome 

completo conforme o Registro Civil; 

e) Declaração de Autorização de Uso de Imagem (Anexo VI) devidamente 

preenchida e assinada: upload em arquivo único, formato PDF ou imagem JPEG; 

f) Declaração de não possuir nenhum processo (administrativo ou judicial) contra o 

Estado e a AADC(Anexo VII); 

g) Cópia de RG e CPF do proponente, se pessoa física ou Cópia do CNPJ, Cópia do 

RG e do CPF do representante legal, se pessoa jurídica: upload em arquivo único, 

formato PDF ou imagem JPEG; 



 
 

 
 

h) Currículo ou portfólio do Proponente com documentos que comprovem as 

atividades do artista individual, empresa, produtora, companhia, grupo ou 

coletivo: upload em arquivo único, formato PDF ou imagem JPEG, contendo 

matérias de jornais e/ou blogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e 

diplomas, todos legíveis, com identificação do veículo e/ou mídia de imprensa, 

local de publicação e data de veiculação do conteúdo; 

i) Rider Técnico do Projeto/Proposta: upload em arquivo único, em formato PDF ou 

imagem JPEG. 

 

5.4. O Proponente que escolher a versão impressa para participar do certame deverá entregar 

a proposta, acompanhada de toda a documentação obrigatória, na sede desta Secretaria 

de Estado de Cultura e Economia Criativa, no setor de protocolo, de segunda-feira à sexta-

feira, das 08h às 16h30min, em envelope, lacrado e identificado obrigatoriamente da 

seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1. Para sua inscrição, o Proponente deverá encaminhar todos os seguintes documentos 

(rubricados e assinados): 

a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado, (Anexo I A) para 

Pessoa Física ou (Anexo I B) para Pessoa Jurídica; 

b) Projeto cultural artístico e/ou social (Anexo II) devidamente preenchido e assinado, 

contendo: título da proposta, apresentação, identificação do equipamento cultural 

pretendido, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, detalhamento da 

programação e das atividades a serem desenvolvidas, cronograma de execução, 

proposta de valores dos ingressos, plano estratégico de divulgação do 

projeto/evento/espetáculo,  ficha técnica completa e informações adicionais; 

c) Roteiro de Informação para apoio de divulgação (Anexo III) devidamente preenchido 

e assinado, contendo: nome artístico, nome do projeto, equipamento cultural 

solicitado, data/período, classificação etária e sinopse; 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e ECONOMIA CRIATIVA 

AV. SETE DE SETEMBRO, 1546 – CENTRO, CEP 69005-141 

EDITAL PÚBLICO Nº. xxxx/2020 EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AUTORIZAÇÃO DE 

USO COM ÔNUS DO EQUIPAMENTO CULTURAL TEATRO AMAZONAS DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e ECONOMIA CRIATIVA. 

 

NOME DO PROPONENTE 

TÍTULO DA PROPOSTA 



 
 

 
 

d) Declaração negativa de vínculo com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa, bem como, com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural – 

AADC (Anexo IV) devidamente preenchida e assinada; 

e) Carta de Anuência (Anexo V) devidamente preenchida e assinada de todos os 

profissionais citados na ficha técnica. Para os profissionais citados na ficha técnica 

que utilizem nome artístico, a carta de anuência deverá informar, além do nome 

artístico, o nome completo conforme o Registro Civil; 

f) Declaração de Autorização de Uso de Imagem (Anexo VI) devidamente preenchida e 

assinada; 

g) Declaração de não possuir nenhum processo (administrativo ou judicial) contra o 

Estado e a AADC(Anexo VII) ; 

h) Cópia de RG e CPF do proponente, se pessoa física ou Cópia do CNPJ, Cópia do RG e 

do CPF do representante legal, se pessoa jurídica: upload em arquivo único, 

formato PDF ou imagem JPEG;  

i) Currículo ou portfólio com documentos que comprovem as atividades do artista 

individual, empresa, produtora, companhia, grupo ou coletivo, contendo matérias  

 

      de jornais e/ou blogs e/ou revistas e/ou críticas e/ou certificados e diplomas, todos 

legíveis, com identificação do veículo e/ou mídia de imprensa, local de publicação e 

data de veiculação do conteúdo; 

j) Rider Técnico do Projeto/Proposta. 

 

5.5 Nos formulários de inscrições, Anexo I A e Anexo I B que se encontram no site da 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (www.cultura.am.gov.br), não serão 

admitidas alterações ou complementações de qualquer natureza. 

 

5.6 Fica facultado ao Proponente o envio de todo e qualquer material impresso ou em mídia 

que possa enriquecer o Projeto Cultural Artístico e/ou Social (Anexo II). 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

O Processo de Seleção de cada lote será realizado em 02 (duas) fases, a saber: 

6.1 - 1ª FASE - Da Avaliação, Seleção e Classificação das Propostas –Análise Técnica. 

6.2- 2ª FASE - Da Habilitação – Análise Documental. 

 

6.1 Da Avaliação, Seleção e Classificação das Propostas: 

6.1.1 Da Comissão de Avaliação, Seleção e Classificação das Propostas: 

6.1.1.1 A Comissão será composta por 10 (dez) membros de ilibada reputação e 

detentores de capacidade técnica, de conhecimento de natureza artística, 

sendo para tal comissão indicada 03 (três) representantes da Secretaria, 02 

(dois) da AADC, 05 (cinco) representantes da sociedade civil através das 



 
 

 
 

entidades corporativas das linguagens artísticas e/ou das instituições de 

ensino superior. (1º GRUPO: Teatro, Dança, Música, Ópera e Circo; 2º 

GRUPO: Cinema; 3º GRUPO: Cultura Popular, Afrodescendente e Indígena 

outras manifestações);  

6.1.1.2 Cada proposta deverá ser analisada por pelo menos 03 (três) membros da 

Comissão de Avaliação e Seleção de acordo com as suas respectivas áreas 

de conhecimento; 

6.1.1.3 Os membros da Comissão de Avaliação do presente Edital deverão 

apresentar Termo Declaratório de Isenção de participação e vinculação nos 

grupos e artistas quanto aos proponentes pessoas físicas e jurídicas pelo 

prazo anterior de pelo menos 02 (dois) anos de afastamento comprovado 

na forma legal; 

6.1.1.4 A Comissão, quando analisar as propostas inscritas, deverá consultar o 

responsável pelo equipamento cultural da SEC, solicitado, sobre a 

compatibilidade dos materiais e equipamentos constantes na proposta com 

as instalações e dimensões espaciais da unidade cultural; 

6.1.1.5 A Comissão analisará o mérito dos conteúdos e significados das proposta, 

tendo como base de referência as informações e documentos 

disponibilizados pelo Proponente no ato da inscrição; 

 

6.1.1.6 Caberá à Comissão avaliar as propostas inscritas e selecioná-las em ordem 

de classificação e de acordo com a quantidade de pautas disponíveis para 

ocupação do(s) equipamento(s) cultural(is) solicitado(s); 

6.1.1.7 Caberá à Comissão, em caso de impossibilidade de analisar o material 

entregue em mídias digitais pelo Proponente, por falha, conceder o prazo 

de 24h (vinte e quatro) horas para o Proponente sanar a situação; 

6.1.1.8 A Comissão procederá a análise de cada proposta apresentada com 

observância dos seguintes critérios: 

 

6.1.1.8.1 Critérios de Mérito Artístico e Cultural. 

 

CRITÉRIOS PESO PONTUAÇÃO TOTAL 

a) Apresentação descritiva e narrativa, 
detalhada do conteúdo do projeto cultural 
do proponente, observando-se todos os 
itens concernentes à exibição final da obra 
artística 

 
 

3 

 
 

0 a 4 

 
 

12 

b) As propostas deverão constar para análise 
da Comissão com absoluta clareza textual, 
consistência e originalidade da obra a ser 
exibida, em relação às poéticas e 

 

 

3 

 
 
 

0 a 4 

 
 

12 



 
 

 
 

processos criativas, à formação da obra, 
sua experimentação estética e a 
contrapartida de realização de encontros 
com o público, artistas e grupos da cena 
cultural amazonense e comunidade para 
a troca de experiências. 

c) O grau de contribuição da proposta voltada 
no sentido da qualificação dos profissionais 
envolvidos. 

3 
 

0 a 4 
 

12 

d) O nível de contribuição qualificada da 
programação, relacionada com a promoção 
dos direitos culturais aos grupos para o 
fortalecimento da diversidade étnica, de 
gênero, territorial, etária, dentre outras.  

 
 

3 

 
 

0 a 4 

 
 

12 

e) O grau de contribuição da proposta 
relacionada com a economia criativa de 
cultura artística por meio de ações de 
promoção de bens e serviços criativos e 
apoio à sustentabilidade financeira de 
artistas e demais agentes culturais. 

 

2 

 
 

0 a 4 

 
 

08 

f) Conformidade com os objetivos deste Edital 
Público. 

1 0 a 4 
04 

  
   TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 

   
60 

 
6.1.1.8.2  Critérios de Capacidade Técnica. 

 

CRITÉRIO PESO PONTUAÇÃO TOTAL 

a) A prova de capacidade técnica de 
execução da obra demonstrada pelo 
proponente e profissionais envolvidos, 
com base no portfólio e nos currículos 
apresentados. 

3 
 

        0 a 4 
 

       12 

b) A consistência do plano de 
comunicação  de divulgação da obra, 
através dos mídias sociais 
contemporâneos, demonstrando a 
capacidade de atração de público. 

 
3 

 
        0 a 4 

 
12 

c) O asseguramento da viabilidade 
financeira para realização do projeto 
com base na relação de equilíbrio 
entre a proposta apresentada e 
condições  necessárias a sua execução. 

 
 

3 

 
 

        0 a 4 

 
 

12 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS   36 



 
 

 
 

6.1.1.8.3 Os projetos avaliados pelos critérios estabelecidos terão a seguinte gradação de 
pontos na análise de cada critério: 

 

0 ponto Não atende ao critério 

01 e 1,5 pontos Atende insuficientemente ao critério 

02 e 2,5 pontos Atende parcialmente ao critério 

03 e 3,5 pontos Atende satisfatoriamente ao critério 

04 pontos Atende plenamente ao critério 

 
 
6.1.1.8.4 A pontuação máxima de cada proposta será de 96 (noventa e seis) pontos, 

considerando a soma dos critérios dos itens 6.1.1.8.1 e 6.1.1.8.2. 
6.1.1.8.5 A nota final de cada proposta será calculada pela média aritmética das notas 

atribuídas pelos 05 (cinco) membros da Comissão de Avaliação e Seleção; 
6.1.1.8.6 Serão desclassificados os projetos que não obtiverem o mínimo de 48 (quarenta e 

oito) pontos, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total máximo de 
pontuação dos critérios de mérito cultural e de capacidade técnica; 

6.1.1.8.7 As propostas serão classificadas por ordem decrescente de pontuação. Se houver 
empate de pontuação entre as propostas classificadas, a Comissão de Avaliação e 
Seleção promoverá o desempate com prioridade para o projeto que obtiver maior 
pontuação na soma dos subitens “a” dos itens 6.1.1.8.1  e  6.1.1.8.2. Caso persista o 
empate, será considerada a soma dos subitens “b” e, sucessivamente, dos subitens 
“c”; 

6.1.1.8.8 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e 
Seleção, durante as reuniões de avaliação e nos julgamentos dos pedidos de recurso. 

 

6.2. Da Habilitação – análise documental; 
 
6.2.1. Da Comissão de Análise Documental. 

 

6.2.1.1 A Comissão de Análise Documental será composta por 03 (tês) membros, todos 
colaboradores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa; 
6.2.1.2  A Habilitação compreende a triagem de DOCUMENTOS, de caráter   eliminatório, com 
o objetivo de verificar se o Proponente classificado na 1ª fase  cumpre as exigências 
documentais previstas para inscrição neste Edital; 
6.2.1.3  A lista das propostas apresentadas, habilitadas e inabilitadas será divulgada no site da  
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (www.cultura.am.gov.br), no DOE e nos 
demais mídias contemporâneos; 
6.2.1.4 Os candidatos não habilitados terão um prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
publicação da lista a que se refere o item anterior, para apresentar recurso à Comissão de 
Análise Documental, a ser formalizado no setor de protocolo da Secretaria; 
6.2.1.5  Os recursos serão julgados pela Comissão de Análise Documental em até 02 (dois) dias 

http://www.cultura.am.gov.br/


 
 

 
 

(úteis); 
 
6.2.1.6 Após esse prazo e, caso o recurso tenha sido deferido pela Comissão,  o proponente 
terá seu projeto aprovado. 

 

7. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa publicará o resultado preliminar pela 

Comissão de Avaliação e Seleção com a relação da propostas classificadas por ordem 

decrescente de pontuação e das desclassificadas (se for o caso). 

 

7.1.1 O resultado preliminar da etapa de Avaliação e Seleção será divulgado no site oficial 

da Secretaria de Estado de Estado de Cultura e Economia Criativa, no DOE, no 

endereço eletrônico www.cultura.am.gov.br, nos demais mídias sociais 

contemporâneos, sendo de total responsabilidade do Proponente acompanhar a 

atualização dessas informações; 

7.1.2 Após a publicação do resultado preliminar da Etapa de Avaliação e Seleção, caberá 

pedido de recurso no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar do dia seguinte à 

publicação do resultado; 

7.1.3 O pedido de recurso deverá conter, obrigatoriamente, justificativa e ser entregue no 

protocolo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa no horário de 08h 

às 16h30 ou enviado para o endereço eletrônico nucleodigital@cultura.am.gov.br, 

respeitando o prazo citado no item 6.1.2; 

7.1.4 A Comissão de Avaliação e Seleção fará o julgamento dos pedidos de recurso e, em 

casos que considere procedentes, realizará a reavaliação da proposta; 

7.1.5 O resultado dos recursos deferidos e indeferidos, bem como o resultado final da 1ª 

fase: avaliação e seleção das propostas, com a lista dos proponentes classificados 

por ordem decrescente de pontuação, serão divulgados no DOE, no site oficial da 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, no endereço eletrônico 

www.cultura.am.gov.br, nos mídias sociais contemporâneas, sendo de 

responsabilidade do proponente acompanhar a atualização dessas informações; 

7.1.6 Ocorrendo desistência do selecionado ou alijamento por falta de documentação, 

poderá ser convocado o próximo Proponente, conforme ordem de classificação 

proposta de valores dos ingressos, estabelecida pela Comissão de Avaliação; 

7.1.7 A documentação exigida para a 2ª fase – Da Habilitação – Análise Documental 

encontra-se listada nos Itens 10.2.1 e 10.2.2 deverá ser entregue na sede desta 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em envelope lacrado, no setor 

de protocolo, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 16h30min, conforme 

calendário disposto do ITEM 9.1. 

 

 

mailto:nucleodigital@cultura.am.gov.br


 
 

 
 

8. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

8.1 A lista final com o nome dos selecionados será homologada pelo Secretário de Estado de 

Cultura e Economia Criativa e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), e na página 

oficial da www.cultura.am.gov.br; 

8.2 Não caberá recurso do resultado final homologado de cada Lote. 

 

9.DO CALENDÁRIO DAS FASES DE SELEÇÃO 

 
9.1 O processo seletivo obedecerá ao seguinte calendário (passível de alteração por parte 

da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa), conforme abaixo:  
 

1º LOTE – PROPOSTAS PARA JUNHO A DEZEMBRO DE 2020 

AÇÃO PERÍODO 

Inscrições e Entrega das Propostas  XX a XX/XX/2020 

Avaliação Técnica e Apuração das Notas  XX a XX/XX/2020 

Resultado Preliminar da Avaliação Técnica  – 1ª Fase XX/XX/2020 

Período para Recursos da 1ª Fase XX a XX/XX/2020 

Resultado da Avaliação Técnica – 1ª Fase XX/XX/2020 

Entrega da Documentação XX a XX/XX/2020 

Análise Documental – 2ª Fase XX a XX/XX/2020 

Resultado Preliminar da Análise Documental XX/XX/2020 

Período para Recursos da 2ª Fase XX a XX/XX/2020 

Resultado Final do 2º Lote XX/XX/2020 

Assinatura do Termo de Autorização Até 15 dias antes do evento 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultura.am.gov.br/


 
 

 
 

2º LOTE – PROPOSTAS PARA SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 

AÇÃO DATA 

Inscrições e Entrega das Propostas XX a XX/XX/2020 

Avaliação Técnica e Apuração das Notas XX a XX/XX/2020 

Resultado Preliminar da Avaliação Técnica  – 1ª Fase XX/XX/2020 

Período para Recursos da 1ª Fase XX a XX/XX/2020 

Resultado da Avaliação Técnica – 1ª Fase XX/XX/2020 

Entrega da Documentação XX a XX/XX/2020 

Análise Documental – 2ª Fase XX a XX/XX/2020 

Resultado Preliminar da Análise Documental XX/XX/2020 

Período para Recursos da 2ª Fase XX a XX/XX/2020 

Resultado Final do 3º Lote XX/XX/2020 

Assinatura do Termo de Autorização Até 15 dias antes do evento 

 

3º LOTE – PROPOSTAS PARA NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 

AÇÃO DATA 

Inscrições e Entrega das Propostas XX a XX/XX/2020 

Avaliação Técnica e Apuração das Notas XX a XX/XX/2020 

Resultado Preliminar da Avaliação Técnica  – 1ª Fase XX/XX/2020 

Período para Recursos da 1ª Fase XX a XX/XX/2020 

Resultado da Avaliação Técnica – 1ª Fase XX/XX/2020 

Entrega da Documentação XX a XX/XX/2020 

Análise Documental – 2ª Fase XX a XX/XX/2020 

Resultado Preliminar da Análise Documental XX/XX/2020 

Período para Recursos da 2ª Fase XX a XX/XX/2020 



 
 

 
 

Resultado Final do 4º Lote XX/XX/2020 

Assinatura do Termo de Autorização Até 15 dias antes do evento 

 
 

10. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DE USO COM ÔNUS DO EQUIPAMENTO CULTURAL  

 
10.1 Os documentos descritos no item 10.2.1 e 10.2.2 deverão estar atualizados e serem 

entregues na sede desta Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em 
envelope lacrado, no setor de protocolo, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 
16h30min, conforme calendário disposto do ITEM 9.1. 

10.2 Documentação complementar obrigatória: 
10.2.1 Se o Proponente for PESSOA FÍSICA: 

a)  Cópia do documento de identidade do Proponente; 
b)  Cópia do CPF do Proponente; 
c) Cópia do comprovante de residência atualizada (últimos três meses) do 
Proponente ou declaração do proprietário do imóvel;  
d)  Certidão Negativa (CND) da Secretaria de Estado da Fazenda Estadual (SEFAZ), 
com a respectiva validação; 
e) Em caso de haver a participação de menores de 18 anos no projeto/proposta, o 
proponente deverá apresentar Declaração de Autorização de Participação do 
Menor no Concurso e  de Uso de Imagem (anexo XIII). 
 

10.2.2 Se o Proponente for PESSOA JURÍDICA: 
                  a) Cópia do Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, atualizada (dos 
últimos três meses); 
                  b) Cópia do Termo de Posse de seu representante legal ou da ata que o elegeu, 
quando não constar o nome do representante no estatuto, autenticado em cartório, ou a 
apresentação de cópia e original para verificação (inciso II do art. 3º da Lei 13.726/2018 c/c art. 
32 da Lei 8.666/93); 
                  c) Cópia do documento de identidade e do CPF do (s) representante (s) legal (ais), 
autenticado em cartório, ou com a apresentação do original para verificação(inciso II do art. 3º 
da Lei 13.726/2018 c/c art. 32 da Lei 8.666/93); 
                  d) Cópia do comprovante de residência atualizada (últimos três meses) do (s) 
representante (s) legal (ais) ou declaração do proprietário do imóvel, autenticado em cartório 
ou com a apresentação do original(inciso II do art. 3º da Lei 13.726/2018 c/c art. 32 da Lei 
8.666/93); 
                  e) Cópia do Contrato social e alterações (devidamente registrado no órgão 
competente) para empresas em geral ou Estatuto, para organização/entidades sem fins 
econômicos, autenticado em cartório ou com a apresentação dos originais(inciso II do art. 3º 
da Lei 13.726/2018 c/c art. 32 da Lei 8.666/93); 

f) Cópia do comprovante de endereço da Pessoa Jurídica, caso o proponente 
habilitado seja pessoa jurídica, autenticado em cartório ou com a apresentação do 
original(inciso II do art. 3º da Lei 13.726/2018 c/c art. 32 da Lei 8.666/93); 

f) Ata de nomeação do Presidente (representante legal) e demais diretores 
conforme seu Estatuto, autenticado em cartório ou com a apresentação do original(inciso II do 



 
 

 
 

art. 3º da Lei 13.726/2018 c/c art. 32 da Lei 8.666/93); 
g) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União (CND), a qual 

engloba também os tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, sendo 
que essa pode ser retirada através do site: www.receita.fazenda.gov.br, e respectiva validação; 

h) Certidão Negativa Estadual (CND), expedida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda (SEFAZ), através do site www.sefaz.am.gov.br, e respectiva validação; 

i) Certidão Negativa Municipal (CND), expedida pela Secretaria Municipal de 
Finanças (SEMEF), e respectiva validação; 

j) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido no 
site www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf.asp, e respectiva validação; 

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa, obtida no site www.tst.jus.br/certidão; 

l) Em caso de haver a participação de menores de 18 anos no projeto/proposta, 
o proponente deverá apresentar Declaração de Autorização de Participação do Menor no 
Concurso e  de Uso de Imagem (anexo XIII). 

 

11. DA AUTORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO CULTURAL 

 

11.1 Os selecionados comprometem-se a realizar o projeto tal como apresentado e incluir os 
logotipos do Governo do Estado do Amazonas e da Secretaria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa em todo seu material de divulgação, após devidamente submetido à 
análise da Assessoria de Comunicação desta Secretaria. 
 
11.2 Os logotipos supramencionados estarão disponíveis na Assessoria de Comunicação da 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que deverão ser utilizados de acordo com 

o Manual de Comunicação do Governo do Estado do Amazonas. 

11.3 Os selecionados comprometem-se a divulgar o nome correto da Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa, em todo material de divulgação, como releases, entrevistas, 

spots, vídeos e materiais gráficos, impressos ou eletrônicos. 

11.4 É de responsabilidade do PROPONENTE, a quitação e/ou liberação dos órgãos de direitos 

autorais para participarem do Edital. 

11.5 O Proponente será responsável pelo recolhimento dos Direitos Autorais junto ao ECAD 

ou órgão competente (ABRAMUS, SBAT ou outros) e apresentar o comprovante de quitação 

deste trâmite com até 02 (dois) dias de antecedência da realização do evento nesta 

SECRETARIA no setor de Programação. 

11.6 O período de autorização de uso do equipamento cultural dependerá especificadamente 

da agenda de cada espaço cedido para o evento. 

11.7 Os Proponentes que tiveram suas propostas selecionadas autorizam, com o ato da 

assinatura do Termo, a divulgação de sua imagem na mídia, bem como em materiais de 

divulgação a serem produzidos, tais como folders, folhetos, cartazes por pessoas designadas 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.am.gov.br/
http://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf.asp%3B
http://www.tst.jus.br/certidão;


 
 

 
 

pelo Governo do Estado / Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e que o 

material resultante possa ser incorporado ao acervo do MISAM / Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa, e incluído aos materiais de divulgação institucional (ANEXO VI).  

11.8 A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa se reserva o direito de propor 

alterações no período da autorização de uso com vistas a atender o maior número possível de 

Proponentes classificados. 

12. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

12.1  Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o encerramento das incrições do 1º 

lote, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar este Edital Público. 

 

12.2  A Comissão de Seleção e Avaliação, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 

Edital Público, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

12.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização da 

1ª FASE -  Seleção e Classificação das Propostas - Análise Técnica, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

12.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital Público devem ser enviados à 
Comissão de Seleção e Avaliação, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
encerramento das incrições do 1º Lote, exclusivamente para o endereço eletrônico 
(www.cultura.am.gov.br). 
 
12.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 
endereço eletrônico  (www.cultura.am.gov.br), para conhecimento da sociedade em geral e 
dos proponentes (pessoa física ou jurídica), cabendo aos interessados em participar do 
certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.  
 

12.6 Os esclarecimentos eventualmente apresentados integram o Edital e passarão a fazer 

parte das regras do instrumento convocatório. 

 

12.7 Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sala da Comissões e Editais, no 1º andar da  

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, situada na Av. sete de Setembro nº 1546, 

Bairro Centro, Manaus/AM, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 16h30min. 

 

12.8 Quaisquer incongruências existentes entre as previsões deste Edital,  as dos Anexos e 

Minuta do Termo de Autorização de Uso, prevalecerão as primeiras. 

 

12.9 - Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, 

os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento desta Seleção. 
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12.10 Os PROPONENTES não terão direito à indenização em decorrência da anulação da 

Seleção.  

 

13. DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1  Cada proposta será acompanhada por servidor da SEC do próprio equipamento cultural e 

colaborador da AADC, onde ocorrer o evento, de acordo com o Termo de Autorização de Uso 

(Anexo XI), que deverão apresentar relatório (Anexo XII) no prazo de 07 (sete) dias, 

discriminando as condições em que o equipamento cultural foi entregue, inclusive com o 

recolhimento de material necessário para a apresentação, exposição e outras atividades 

culturais previstas no presente Edital Público; 

 

 13.2 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade por parte do AUTORIZADO, os 

titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de 

administração do AUTORIZANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções 

previstas na lei, no Edital Público e na Minuta do Termo de Autorização de Uso, sob pena de 

responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão. 

 

13.3 - O prazo de vigência do Termo de Autorização e Uso a ser firmado será da assinatura do 

termo, até 07 (sete) dias após a realização do evento. 

 

14. DAS PENALIDADES 

 

14.1 No caso do Proponente habilitado/selecionado não cumprir quaisquer dos itens 

pactuados e/ou não os apresentar em conformidade com as características estabeleicidas 

neste Edital, a SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA poderá aplicar as 

seguintes penalidades: 

14.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa pelo prazo de 03 (três) anos, nos casos de fraude fiscal, 

apresentação de documento falso, emissão de declaração falsa e comportamento 

inidôneo;  

14.1.2 Impedimento de licitar e contratar com a Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos casos de retardamento, falha 

ou fraude na execução do objeto e demais cláusulas do Termo de Autorização de 

Uso;  

14.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a a Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa, pelo prazo de 01 (um) ano, nos casos de não assinatura do 

termo de Autorização de Uso no prazo estabelecido, não entrega da documentação 

exigida no certame e não manutenção da proposta. 

14.2 Para os fins do subitem 14.1.1, reputar-se-ão inidôneos:  



 
 

 
 

     14.2.1 A declaração falsa quanto às condições de participação no certame ou conluio 

entre os proponentes, em qualquer momento do certame, mesmo após o 

encerramento da fase de contratação; 

  14.2.2 Atos como os descritos nos artigos 90, 93, e 95 da Lei n.º 8.666/93.  

 

14.3 Para os fins do subitem 14.1.3, considera-se NÃO MANUTENÇÃO DA PROPOSTA a  

ausência de envio da mesma ou seu envio fora do prazo, bem como a recusa do envio de seu 

detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua 

proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na 

demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu 

cumprimento. 

 

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à licitante/adjudicatária, 

observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei do 

Processo Administrativo do Estado do Amazonas n.º 2.794, de 2003. 

 

14.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, e, observado o princípio da proporcionalidade, poderá estabelecer penalidades 

inferiores as fixadas no subitem 13.1.1 ao 13.1.3 e não cumulativas. 

 

14.6 O Proponente terá o prazo de 48h para retirada de todo o material/equipamento 

utilizado durante a execução do evento. O não cumprimento acarretará na perda dos bens, 

que serão integrados ao acervo/patrimônio desta Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa, conforme condições definidas na Minuta do Termo de Autorização de Uso. 

 

14.7 Serão aplicadas, ainda, ao AUTORIZADO (A) as penalidades estabelecidas na Minuta do 

Termo de Autorização de Uso. 

 

14.8 As penalidades porventura aplicadas ao AUTORIZADO (A) serão publicadas no D.O.E.  

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 A autorização de uso do equipamento cultural será efetivamente celebrada após 

assinatura do Termo de Autorização de Uso, caso não haja, para isso, impedimento de 

qualquer parte. 

15.2 Os Proponentes que tiverem suas propostas selecionadas se comprometerão, no ato 

da assinatura do Termo de Autorização de Uso, a zelar pelo espaço cedido, a cumprir normas 

contratuais e regulamentos, sempre observando as especificidades e a finalidade do 

equipamento cultural. 



 
 

 
 

15.3 É terminantemente proibido o Proponente apresentar propostas: 

a) Que gozem de má reputação e falta de integridade, que atentem contra a ordem 

pública ou que prejudiquem a imagem do Estado; 

b) Que infrinjam o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra lei ou norma 

jurídica vigente; 

c) Que causem, ou possam vir a causar, impacto negativo à saúde ou ao meio 

ambiente; 

d) Que causem, ou possam causar, maus tratos a ANIMAIS;  

e) Que façam apologia ao uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou outras drogas; 

f) Cujos Proponentes organizadores e/ou promotores não desfrutem de bom conceito 

junto à comunidade, estejam com restrição cadastral, impedidos de operar ou em 

litígio com o Estado;  

g) Que explorem trabalho infantil, degradante ou escravo; 

h) Que violem direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual; 

i) Que evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de 

qualquer natureza; 

j)  Que façam uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

k) Que causem deterioração de prédios, edificações, obras, restauros e de acervos; 

l) Que contemplem a sublocação do equipamento cultural, sob pena de cancelamento 

da pauta e o impedimento de participações futuras em outras chamadas públicas 

realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, no prazo de 03 

(três) anos.  

m) Que contenham o uso de material inflamável na Unidade Cultural da Secretaria de 

Estado de Cultura e Economia Criativa, exceto quando o projeto de prevenção 

contra incêndio específico seja aprovado previamente por meio de Declaração 

Expedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas; 

n) Que fizer a sublocação do espaço cultural de acordo com a proposta contemplada 

neste Edital, a multa pelo não cumprimento deste item, acarretará no valor de R$ 

1.600,00 (um mil e seiscentos reais) para o Proponente e o impedimento de 

participações futuras em outras chamadas públicas realizadas pela Secretaria de 

Estado de Cultura e Economia Criativa, no ano vigente.  

o) Que sejam ligadas a jogos de azar ou especulativos, salvo se regulamentados em 

legislação específica; 

p) Que façam uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 

de autoridades ou servidores públicos; 

q) Que não respeitem a taxa máxima de 90 decibéis na sonorização do espetáculo, que 

será medida pela Gerência de Cenotécnica do espaço; 

 



 
 

 
 

15.4   As autorizações de uso, confirmadas e ajustadas, só poderão ser objeto de até 02 (duas) 

mudanças solicitadas por uma das partes, justificada previamente em até 15 (quinze) dias 

antes do evento. 

15.5   A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa reserva-se o direito de cancelar o 

Termo de Autorização de Uso de qualquer um do equipamento solicitado, quando houver 

modificações na proposta apresentada e selecionada na fase de análise técnica, em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

15.6  A eventual revogação deste Edital Público, por motivo de interesse público, ou sua 

anulação, no todo ou em parte, não implica direito à indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 

15.7   O uso dos equipamentos e materiais do espaço está condicionado à disponibilidade e à 

presença de técnico responsável. 

15.8   O presente Edital ficará à disposição dos interessados no site www.cultura.am.gov.br. 

15.9  Outros esclarecimentos podem ser obtidos na Central de Programação, através do 

número 3232-3898. 

16. DOS ANEXOS DO EDITAL PÚBLICO  

  

16.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 Anexo I A – Formulário de Inscrição de Pessoa Física; 

              Anexo I B – Formulário de Inscrição de Pessoa Jurídica; 

              Anexo II – Projeto Cultural Artístico e/ou Social; 

              Anexo III – Roteiro de Informações para Apoio de Divulação;            

              Anexo IV – Declaração Negativa de Vínculo Empregatício; 

              Anexo V – Carta de Anuência; 

              Anexo VI – Declaração de Autorização de Uso de Imagem; 

              Anexo VII – Declaração de que não possui nenhum processo contra o Estado do 

Amazonas; 

              Anexo VIII – Estrutura e Rider Técnico do Equipamento Cultural; 

              Anexo IX – Disponibilidade de Pautas; 

              Anexo X – Planilha de Valores para Autorização de Uso com Ônus do Equipamento 

Cultural 

Anexo XI– Minuta do Termo de Autorização de Uso com Ônus dos Eqipamentos 

Culturais; e 

 Anexo XII – Modelo de Relatório de Fiscalização; 

 Anexo XIII - Declaração de Autorização do Representante Legal 

 

 

 

http://www.cultura.am.gov.br/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 

Manaus,  xxx de janeiro de 2020. 

 

MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAÚJO 

Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa 


