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EDITAL DE Nº XXX / 2021  

CONCURSO PARA CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DOS 125 ANOS DO TEATRO AMAZONAS 

A AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL (AADC), pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, instituída pelo Decreto nº 31.136, de 30 de março de 

2011, autorizada pela Lei nº 3.582, de 29 de dezembro de 2010 e alterações, sob a forma de serviço social 

autônomo, inscrita no CNPJ sob o nº 13.659.617/0001-65, situada na Rua Rio Purus, nº 103, Conjunto Vieiralves, 

loteamento Jardim Amazônia, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-050, Manaus/AM, neste ato representada 

pelo seu Presidente, o Sr. EDVAL MACHADO JÚNIOR, nomeado via Decreto Estadual de 4 de junho de 2020, 

publicado no D.O.E. na mesma data, e, por sua Diretora, a Sra. REJANE CRUZ DE SOUZA BARBOSA, nomeada 

através do Decreto de 19 de junho de 2020, publicado no D.O.E. na mesma data, torna público, para conhecimento 

dos interessados que realizará edital com o objetivo de criação da identidade visual em comemoração aos 125 anos 

do Teatro Amazonas. 

As propostas, juntamente com a ficha de inscrição e documentos de habilitação, deverão ser entregues no período 
de xxx a xxxx, podendo esse prazo ser prorrogado ou suspenso a qualquer momento, conforme orientações por 
decretos governamentais. 
 
São partes integrantes deste edital 
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
ANEXO II – DECLARAÇÕES / AUTORIZAÇÕES DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PARA FINS DE PREMIAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO 
ANEXO III – MODELO DE RECIBO (PESSOA FÍSICA) 
ANEXO IV - MODELO DE RECIBO (PESSOA JURÍDICA) 
ANEXO V – MINUTA DE TERMO DE DOAÇÃO (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste edital, estabelecer regras gerais e específicas para selecionar e premiar 01 (uma) 
criação de identidade visual para o Teatro Amazonas, por ocasião das comemorações dos seus 125 anos. 

1.2. Entende-se por “Identidade Visual” o conjunto de elementos formais que representam visualmente, e de 
forma sistematizada, um nome, ideia, produto, empresa, instituição ou serviço.  

1.3. A Identidade Visual, vencedora passará a ser de propriedade exclusiva da Agência Amazonense de 
Desenvolvimento Cultural e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que poderá fazer uso da 
maneira que julgar pertinente, tais como folders, cartazes, banner, papéis timbrados, convites, envelopes, 
bandeiras, site institucional, mídias sociais e em outras aplicações definidas pela Agência Amazonense de 
Desenvolvimento Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.  

1.4. A marca escolhida será uma ferramenta de promoção e um item de souvenir do Teatro Amazonas, por 
ocasião das comemorações dos seus 125 anos. 
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2. DO CONCEITO 

2.1 O desejo de se marcar as comemorações dos 125 anos de atividade do Teatro Amazonas, celebrado em 31 
de dezembro, será por meio da criação de uma identidade visual que deve ser inspirada pela melhor 
caracterização do Teatro Amazonas, retratando sua relevância como patrimônio histórico, sua importância 
para o desenvolvimento, a promoção e a difusão das atividades artísticas e culturais no estado do 
Amazonas e na cidade de Manaus. 

2.2 A identidade visual deve sintetizar os valores e princípios gerais explicitados no item anterior por meio dos 
seguintes objetivos: 

a) Criar uma identidade visual que se traduza em uma interpretação gráfica ou visualização estilizada e singular 
do TEATRO AMAZONAS em comemoração aos seus 125 ANOS.  

b) Sensibilizar sobre a importância do maior patrimônio histórico do Estado do Amazonas. 

c) Promover o sentimento de pertencimento nos amazonenses por este relevante patrimônio histórico. 

d) Transmitir a pluralidade das atividades artísticas e culturais promovidas e difundidas pelo Teatro Amazonas. 

 

3. DA PROPOSTA 

3.1 Dos Proponentes: 

3.1.1 Os proponentes poderão ser: 

a) Pessoas físicas, artistas locais, profissionais e/ou estudantes de artes, designer e publicidade; 

b) Empresas constituídas juridicamente, com atividades voltadas para artes, designer e publicidade;  

c) Pessoas maiores de 18 anos; 

d) O concurso será realizado para pessoas naturais do Estado do Amazonas. 

 

3.1.2. É VEDADA A INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA QUE SEJA:  

a) SERVIDORES, colaboradores, estagiários, menor aprendiz, da Agência Amazonense de Desenvolvimento 
Cultural e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas;  

b) PROPONENTE OU REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, dos DIRIGENTES da Agência Amazonense de 
Desenvolvimento Cultural e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. 

3.2 Do número de propostas  

 Cada proponente (pessoa física) ou empresa (pessoa jurídica) poderá apresentar apenas uma proposta de 
identidade visual. 

3.3. A não apresentação de qualquer documento exigido neste edital, bem como qualquer rasura, emenda, 
FALSIFICAÇÃO, PLÁGIO ou outra irregularidade constatada nos documentos entregues, implica na eliminação 
do proponente do certame. 

NOTA: De acordo com a Lei n° 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998, o PLÁGIO é considerado crime, pois copiar 
ideias sem a permissão do autor é considerado roubo. 
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3.4. Ainda, serão automaticamente desclassificadas as propostas que: 

a) Infrinjam qualquer lei ou norma jurídica brasileira vigente;  
b) Causem, ou possam vir a causar, impacto negativo à saúde ou ao meio ambiente;  
c) Façam apologia ao uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou outras drogas;  
d) Sejam ligadas a jogos de azar ou especulativos, salvo se regulamentados em legislação específica;  
e) Explorem trabalho infantil, degradante ou escravo;  
f) Violem direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual;  
g) Evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer natureza;  
h) Envolvam maus-tratos a animais;  
i) Façam uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, servidores 

públicos ou candidatos a cargos eletivos. 
 

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

4.1. APRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL 

4.1.1. A identidade visual deve ser apresentada da seguinte forma: 

a) Formato PDF contendo os seguintes itens: 
- Capa: Proposta de Identidade Visual Comemorativa dos 125 do Teatro Amazonas; nome do proponente 
- Objetivo: o que o proponente busca com esta apresentação; 
- Referências (opcional): quais outros projetos o proponente usou para se inspirar; 
- Painel semântico (moodboard): que elementos visuais nortearam o desenvolvimento da proposta; 
- Paleta de cores: quais as cores escolhidas para a identidade visual e seus motivos e significados, 

mostrando as versões RGB (com código hexadecimal) e CMYK; 
- Formas (se houver): quais as formas escolhidas para a identidade visual e seus motivos e significados; 
- Fonte: qual(is) fonte(s) foi(foram) utilizada(s) no projeto e por quê; 
- Assinaturas: vertical, horizontal e outras, se houver; 
- Versões de cores: colorida, monocromática (escala de cinza), negativa e positiva, para todas as 

assinaturas apresentadas anteriormente; 
- Textura/pattern/padrão (opcional); 
- Aplicações: mockups de como a identidade visual desenvolvida pode ser aplicada nas seguintes situações: 

- post para redes sociais (1080x1080px); 
- banner (120x90cm); 
- papel timbrado (297x210mm); 
- souvenir (à escolha do proponente – ex.: chaveiro, caneca, botton, ímã, caneta, etc.). 

- Contatos do proponente: telefone e e-mail. 
b)  O tamanho da apresentação (arquivo PDF) não poderá ultrapassar 15MB. 
c) A Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural somente aceitará apresentações eletrônicas. 
 
4.2. PASTA CONTENDO OS ARQUIVOS DA MARCA DESENVOLVIDA 

4.2.1. O arquivo ZIP/RAR deverá ser organizado da seguinte forma: 

a. Marcas (COM TODAS AS FONTES TRANSFORMADAS EM CURVAS): 
 - Assinatura Vertical CMYK;  
  - colorida (PNG com fundo transparente e EPS); 
  - monocromática (PNG com fundo transparente e EPS); 
  - negativa (PNG com fundo transparente e EPS); 
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  - positiva (PNG com fundo transparente e EPS); 
 - Assinatura Vertical RGB;  
  - colorida (PNG com fundo transparente e EPS); 
  - monocromática (PNG com fundo transparente e EPS); 
  - negativa (PNG com fundo transparente e EPS); 
  - positiva (PNG com fundo transparente e EPS); 
 - Assinatura Horizontal CMYK;  
  - colorida (PNG com fundo transparente e EPS); 
  - monocromática (PNG com fundo transparente e EPS); 
  - negativa (PNG com fundo transparente e EPS); 
  - positiva (PNG com fundo transparente e EPS); 
 - Assinatura Horizontal RGB;  
  - colorida (PNG com fundo transparente e EPS); 
  - monocromática (PNG com fundo transparente e EPS); 
  - negativa (PNG com fundo transparente e EPS); 
  - positiva (PNG com fundo transparente e EPS); 
b. Textura/Pattern/Padrão (opcional): em CMYK e RGB, em formato EPS; 
c. Aplicações: em formato PNG e PSD. 
 
4.3. A IDENTIDADE VISUAL NÃO PODE CONTER OS SEGUINTES ELEMENTOS VISUAIS /GRÁFICOS: 
a) Emblema do estado, bandeiras ou emblemas de qualquer poder público estadual, municipal, federal ou 

ainda internacional, bem como de organizações não governamentais nacionais ou internacionais. 
b) Marca comercial, religiosa ou política ou quaisquer logos de outras organizações, e logos de empresas de 

material artístico / cultural, etc. 
c) Assinatura / nome do artista. 
d) Elementos que são comuns ou que fielmente lembrem desenhos / figuras, padrões existentes, etc. que 

possam infringir direitos de terceiros. 
e) Textura ou 3D. 
f) Cores “neon/fluorescentes” ou “metálicas”. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O encaminhamento da proposta se dará APENAS por meio de inscrição ONLINE por meio do link 
disponibilizado no site www.agenciacultural.org.br.  

5.2. Compõe a Inscrição:  

5.2.1. Para PESSOA FÍSICA:  

a. Ficha de inscrição integralmente preenchida no sistema;  
b. 01 cópia legível de documento oficial com foto (frente e verso).  
c. 01 cópia legível do CPF do candidato;  
d. 01 cópia legível do Comprovante de Endereço atual (emitido entre janeiro e março de 2021) na forma 
descrita neste Edital;  
e. 01 cópia legível do cartão do banco ou extrato bancário em nome do proponente, indicando o Banco, 
Agência e Conta Corrente;  
f. Certidão Negativa de Débito da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ, com a 
respectiva validação, podendo ser impressa a partir do site www.sefaz.am.gov.br;  

http://www.agenciacultural.org.br/
http://www.sefaz.am.gov.br/
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g. Currículo e Portfolio com comprovação de atividade (artes, designer e publicidade), podendo conter 
imagens, cartazes, catálogo, reportagens, material publicitário ou contratos anteriores. Recomendamos que o 
proponente apresente portfólio com no máximo 20 folhas;  
h. Arquivo PDF contendo a apresentação da proposta conforme o Item 4 – INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
i. Arquivo ZIP/RAR contendo os arquivos da identidade visual desenvolvida conforme o Item 4 – 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
5.2.2. Para PESSOA JURÍDICA:  

a. Ficha de inscrição integralmente preenchida no sistema;  
b. 01 cópia legível de documento oficial com foto (frente e verso) do representante legal da Pessoa 
Jurídica; 
c. 01 cópia legível do CPF do representante legal da Pessoa Jurídica;  
d. 01 cópia legível do comprovante de residência atual do Representante Legal (emitido entre janeiro e 
março de 2021), nos termos do presente Edital;  
e. 01 cópia legível do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do proponente;  
f. 01 cópia legível do cartão do banco ou extrato bancário em nome do proponente, indicando o Banco, 
Agência e Conta Corrente – é necessária CONTA CORRENTE em nome da pessoa jurídica proponente;  
g. 01 cópia legível do comprovante de residência atual (emitido entre janeiro e março de 2021) da sede do 
proponente (pessoa jurídica). Não há vedação em apresentar apenas um comprovante de endereço para o 
representante legal e a pessoa jurídica que ele representa, devendo apenas comprovar que ambos têm o 
mesmo endereço;  
h. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também os tributos 
relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS com sua validação, sendo que estas podem ser 
retiradas através do site: www.receita.fazenda.gov.br.  
i. Certidão Negativa Estadual (CND) com validação, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, 
através do site www.sefaz.am.gov.br; k. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal que se fará mediante 
apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Tributos e respectiva validação, 
que pode ser retirada no sítio da Secretaria de Finanças do município.  
j. Comprovação de regularidade para com o FGTS/Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) com a respectiva 
validação, podendo ser impressa a partir do site 
https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;  
k. Comprovação de regularidade para com a Justiça do Trabalho/Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), podendo ser impressa a partir do site www.tst.jus.br;   
l. Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal e/ou Estadual, se houver;  
m. Contrato Social e alterações; OU Estatuto e alterações, para organizações da sociedade civil; OU 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) para MEI;  
n. Ata de nomeação do Presidente, em caso de Organização da Sociedade Civil;  
o. Currículo e Portfolio com comprovação de atividade (artes, designer e publicidade), podendo conter 
imagens, cartazes, catálogo, reportagens, material publicitário ou contratos anteriores. Recomendamos que o 
proponente apresente portfólio com no máximo 20 folhas;  
p. Arquivo PDF contendo a apresentação da proposta conforme o Item 4 – INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
q. Arquivo ZIP/RAR contendo a apresentação da proposta conforme o Item 4 – INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
5.2.3. O Comprovante de Residência atual, tanto de pessoa física quanto jurídica, poderá ser conta de telefone 
fixo, fatura de cartão de crédito, água, luz, celular, internet, IPTU, declaração/termo de vida e residência em 
nome do proponente. No caso da proponente residir em imóvel de outrem e não ter as contas acima citadas em 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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seu nome deverá apresentar também uma declaração assinada pela pessoa cujo nome aparece nas contas, 
acompanhado da cópia da identidade deste. Quando o proprietário do imóvel for o cônjuge ou um dos 
progenitores, a certidão de casamento ou um documento oficial com o nome dos pais, conforme o caso, poderá 
substituir a declaração.  

5.3. A não apresentação de qualquer documento exigido neste edital, bem como qualquer rasura, emenda ou 
outra irregularidade constatada nos documentos entregues, implica na eliminação do candidato no certame, 
em qualquer fase do processo, estando sujeito a sanções penais e civis cabíveis e, caso já tenha recebido o valor 
do prêmio, será instado a devolver os recursos, após instauração do respectivo processo administrativo.  

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. A inscrição do Proponente é gratuita e implicará na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

6.2. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na página eletrônica www.agenciacultural.org.br.  

6.3. Ao fim da inscrição da proposta no site da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural aparecerá a 
comprovação da inscrição. A comprovação da inscrição não implica em habilitação automática do proponente. 
A habilitação se dará quando o projeto for analisado documentalmente, conforme dita o presente Edital. 

6.4. As inscrições serão realizadas no período de 15/04/2021 a 30/05/2021.  

6.5. A Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural não se responsabilizará por encaminhamento de 
propostas que deixarem de ser concretizados por congestionamento ou falhas de comunicação, ou ainda outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, tampouco por falhas decorrentes do 
equipamento do proponente.  

6.6. As informações e os anexos que integram as Propostas são de inteira responsabilidade do proponente e 
não poderão ser alterados, suprimidos ou substituídos depois de finalizados os procedimentos para inscrição.  

6.7. Serão indeferidas as propostas que não forem apresentadas adequadamente no prazo, forma e demais 
condições especificadas no presente Edital. 

7. DO CRONOGRAMA 

AÇÃO PERÍODO – DATA 

INÍCIO DE INSCRIÇÃO E ENVIO DAS 
PROPOSTAS 

A CONTAR DA PUBLICAÇÃO NO SITE DA AADC  

INSCRIÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 15/04/2021 a 30/05/2021 (45 dias) 

FASE 1 – DA ANÁLISE DOCUMENTAL 31/05/2021 a 02/06/2021 

DIVULGAÇÃO DOS HABILITADOS APÓS A ANÁLISE 

FASE 2 – DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DA 
IDENTIDADE VISUAL 

03 a 07/06/2021 

DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS APÓS A ANÁLISE 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS 08 e 09/06/2021 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 14/06/2021 
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8. BANCA JULGADORA 

8.1. A análise das propostas será realizada por uma Banca Julgadora, constituída por 03 (três) profissionais com 
experiência na área, nomeada por portaria da Diretoria Executiva da Agência Amazonense de Desenvolvimento 
Cultural.  

8.2. O Presidente da Banca Julgadora será nomeado por portaria pela Diretoria Executiva da Agência 
Amazonense de Desenvolvimento Cultural.  Sem direito a voto, cabendo a ele coordenar os trabalhos, agendar 
e presidir as reuniões.  

9. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

9.1 A Banca Julgadora procederá à análise das propostas com objetivo de verificar todos os requisitos básicos 
exigidos no edital. 

9.2 A fase de Habilitação e Avaliação, subdividida internamente em habilitação (de caráter eliminatório) e 
avaliação (de caráter classificatório) abrangerá a análise de todos os projetos pela Banca Julgadora prevista no 
item anterior. 

Fase 1: HABILITAÇÃO: Apresentação e análise prévia de todos os documentos indicados no item 5.  

Fase 2: AVALIAÇÃO: Avaliação das propostas pela Banca Julgadora, seguindo os seguintes critérios: 

9.3. São critérios específicos para o julgamento das propostas pela Comissão Julgadora:  

 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Relação com o tema do edital 
A identidade visual deve estar 
coerente com o objetivo do Edital 

0 a 20 

Criatividade 

Visão nova de identidade visual 

(inovação conceitual e técnica) e 

aspectos estéticos 

0 a 20 

Originalidade 

Considera a desvinculação da 

proposta em relação a outras 

marcas existentes 

0 a 20 

Aplicabilidade 

Seja em cores, em preto e branco, 

em variadas dimensões e sobre 

diferentes fundos (possibilidade de 

diferentes aplicações em mídias 

impressas e digitais) 

0 a 20 

Comunicabilidade 

Leva em conta a capacidade 

comunicativa, transmissão da 

ideia, universalidade 

0 a 20 

 

9.4. A Banca julgará apenas as propostas que estiverem em consonância com o presente Edital do concurso. As 
que não estiverem serão eliminadas. 

9.5. Cada membro da Banca Julgadora atribuirá uma nota de 0 a 20 a cada critério, totalizando no máximo 100 
pontos.   
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9.6. A nota final de cada proposta será a média aritmética simples das notas atribuídas por cada membro da 
Banca Julgadora.  

9.7. Caso haja empate, a Comissão Julgadora considerará como critério de desempate a Comunicabilidade.  

9.8. A Banca Julgadora não poderá propor modificação, intervenção ou alteração na identidade visual. 

9.9. A Banca Julgadora é soberana e tem independência decisória em relação às análises de mérito que realizar 
no âmbito deste Edital.  

9.10. Tendo em vista à sua proteção e independência de suas atividades, a Banca Julgadora tem garantida e 
preservada a sua identidade, não cabendo requerimento quanto à identificação individual dos avaliadores de 
cada projeto. O proponente terá acesso ao nome de todos os membros da Comissão, por meio da publicação de 
portaria, mas não à identificação individual de seus avaliadores. 

9.11. A RELAÇÃO COMPLETA DOS HABILITADOS, após a fase 1, será divulgada no site 
www.agenciacultural.org.br, em ordem alfabética.  

9.12. A RELAÇÃO COMPLETA DOS CLASSIFICADOS, após a fase 2, será divulgada no site 
www.agenciacultural.org.br, em ordem de classificação. 

9.13. Os recursos para esta fase 2 serão realizados de forma ONLINE no site www.agenciacultural.org.br, em 
espaço próprio, em um prazo de 02 (dois) dias corridos, a contar da publicação da lista a que se refere o item 
anterior, não cabendo nesta fase a apresentação de documentos não enviados no ato da inscrição do projeto.  

9.14. A Banca Julgadora efetuará a análise dos recursos, em até 48h após o recebimento e, posteriormente, os 
resultados das análises dos recursos serão publicados na página eletrônica www.agenciacultural.org.br.  

9.15. É de total responsabilidade do proponente o acompanhamento de todas as fases do edital, inclusive do 
resultado dos recursos impetrados.  

9.16. O RESULTADO FINAL na competição, após o julgamento dos recursos, será homologado pela Diretoria 
Executiva da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural e, publicado no site da AADC indicando o nome 
do vencedor. 

10. DA PREMIAÇÃO 

10.1 O vencedor fará jus aos seguintes prêmios:  

a) Declaração de premiação do concurso;  

b) Prêmio no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais);  

c) Os recursos de que trata este Edital são oriundos do Contrato de Gestão 07/2020.  

d) Dos valores destinados às propostas serão deduzidos os tributos previstos na legislação em vigor na 
data do pagamento. Haverá retenção de Imposto de Renda na fonte no caso de Pessoa Física, na 
alíquota de 27,50%.  

10.2 Quando da assinatura do Termo de Doação de Prêmio Financeiro, o proponente premiado deverá 
apresentar no setor de protocolo da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural os documentos  
estabelecidos abaixo para requerer o pagamento:  

10.2.1. Pessoa Física  

a. 02 vias de Recibo, sem data (ANEXO III);  

b. Autorização de cessão de direitos autorais para fins de premiação de divulgação (ANEXO II) 
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c. Certidão Negativa de Débito da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas – SEFAZ, com a 
respectiva validação, podendo ser impressa a partir do site www.sefaz.am.gov.br, caso a certidão apresentada 
anteriormente esteja vencida.  

1.2. Pessoa Jurídica  

a. 02 vias de Recibo, em papel timbrado, sem data (ANEXO IV);  

b. Autorização de cessão de direitos autorais para fins de premiação de divulgação (ANEXO II) 

c. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também os tributos 
relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS com sua validação, sendo que estas podem ser 
retiradas através do site: www.receita.fazenda.gov.br.  

d. Certidão Negativa Estadual (CND) com validação, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda, 
através do site www.sefaz.am.gov.br, caso a certidão apresentada anteriormente esteja vencida.  

e. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal que se fará mediante apresentação de Certidão 
Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Tributos e respectiva validação, que pode ser retirada no sítio 
da Secretaria de Finanças do município, caso a certidão apresentada anteriormente esteja vencida.  

f. Comprovação de regularidade para com o FGTS/Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) com a respectiva 
validação, podendo ser impressa a partir do site www.caixa.gov.br, caso a certidão apresentada anteriormente 
esteja vencida.  

g. Comprovação de regularidade para com a Justiça do Trabalho/Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), podendo ser impressa a partir do site www.tst.jus.br, caso a certidão apresentada 
anteriormente esteja vencida.  

10.3 O pagamento do prêmio será processado em parcela única, mediante depósito em conta bancária 
indicada pelo proponente no Termo de Doação de Prêmio Financeiro.  

10.4 A Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural não fará o depósito em Conta Conjunta, Conta de 
Terceiros e Conta Salário.  

10.5 No pagamento de prêmios à Pessoa Física haverá retenção de Imposto de Renda na fonte. Os prêmios 
pagos a Pessoas Jurídicas não estão isentos de tributação (Imposto de Renda), embora não sofram retenção 
na fonte, ficando o recolhimento do mesmo de responsabilidade do proponente, conforme legislação em 
vigor.  

11. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 A proposta vencedora terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito e por prazo 
indeterminado a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural e Secretaria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa, a qual não caberá quaisquer ônus sobre o seu uso, tais como pagamento de cachês, direitos 
autorais e outros pagamentos ou ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelo autor posteriormente a 
finalização do certame.  

11.2 A assinatura da Autorização de Cessão dos Direitos Autorais (ANEXO II) implica na tácita aceitação do 
que consta no subitem anterior.  

11.3 O vencedor do Concurso autoriza automaticamente a Agência Amazonense de Desenvolvimento 
Cultural e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a usar sua imagem e voz, sem ônus, em edições, 
publicações, reproduções e divulgações, por meio de jornais, revistas, livros, televisão, rádio e internet, vídeo, 
outros recursos audiovisuais, mídias sociais, total ou parcialmente, em qualquer época e a seu critério.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 A inscrição do Proponente implicará na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  
 
12.2 Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural poderá cancelar o concurso, em qualquer fase, de 
que trata este Edital a qualquer momento, em razão de caso fortuito ou de força maior e, também, por 
ausência de inscrições, a seu critério, sem que isso implique qualquer direito indenizatório a qualquer parte. 
 
12.3 Se o candidato não estiver preparado e/ou não concordar em ceder os direitos e suas assinaturas e não 
puder ser obtida A IDENTIDADE VISUAL COMEMORATIVA AOS 125 ANOS DO TEATRO AMAZONAS não permanecerá na lista 
final para concorrer a seleção como identidade visual vencedora. 
12.4 Eventuais esclarecimentos e orientação técnica para o preenchimento do Formulário Padrão serão 
prestados na AADC – Gerência de Projetos em dias úteis nos horários das 09:00 às 15:00,  pelo telefone 3234-
3667, ramal 210 ou e-mail: projetos@agenciacultural.org.br. 
 
12.5 Os casos omissos relativos a este Edital serão resolvidos pela Diretoria Executiva da Agência 
Amazonense de Desenvolvimento Cultural, após apreciação da Banca Julgadora. 
 
12.6 Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam automaticamente sua concordância com 
as regras deste edital.  

 

Manaus, xx de abril de 2021. 

 

EDVAL MACHADO JUNIOR 

Presidente  

 

 

REJANE CRUZ DE SOUZA BARBOSA 

Diretora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:projetos@agenciacultural.org.br
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE PESSOA FÍSICA 

P
ES

SO
A

 F
ÍS

IC
A

 

NOME:  

ENDEREÇO:  

COMPLEMENTO:  

BAIRRO:  CIDADE:  CEP:  

FONE:  CELULAR:  FAX:  

E-MAIL:  

CPF:  RG:  ÓRGÃO EXPEDIDOR:  

SE PROPONENTE PESSOA JURÍDICA: 
Informe os dados da Entidade Proponente e de seu dirigente 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE PESSOA JURÍDICA 

P
ES

SO
A

 J
U

R
ÍD

IC
A

 

RAZÃO SOCIAL:  

ENDEREÇO:  

COMPLEMENTO:  

BAIRRO:  CIDADE:  CEP:  

FONE:  CELULAR:  FAX:  

E-MAIL:  

CNPJ:  

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PESSOA JURÍDICA  

NOME:  

CARGO/ FUNÇÃO:  

ENDEREÇO:  

COMPLEMENTO:  

BAIRRO:  CIDADE:  CEP:  

FONE:  CELULAR:  FAX:  

E-MAIL:  

CPF:  RG:  ÓRGÃO EXPEDIDOR:  

  

DECLARO, no ato desta inscrição, não possuir vínculo empregatício com a SEC e AADC, conforme as regras 

estabelecidas no edital. 
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ANEXO II – DECLARAÇÕES / AUTORIZAÇÕES DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PARA FINS DE PREMIAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO 

1. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 

EU,  RG Nº    CPF Nº  

RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE  

RUA  

BAIRRO  CEP.  

DECLARO QUE: 

1) SOU NATURAL DO ESTADO DO AMAZONAS. 
2) ME COMPROMETO A TRANSFERIR O DIREITO DE PROPRIEDADE DA IDENTIDADE VISUAL COMEMORATIVA AOS 125 ANOS DO 

TEATRO AMAZONAS CASO SEJA APROVADO. 
3) ESTOU CIENTE DE QUE CEDO TODOS OS DIREITOS DA IDENTIDADE VISUAL COMEMORATIVA AOS 125 ANOS DO TEATRO 

AMAZONAS, ALÉM DE ASSINAR TODA E QUALQUER DOCUMENTAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA AADC.  
4) ESTOU CIENTE AINDA QUE DA IDENTIDADE VISUAL COMEMORATIVA AOS 125 ANOS DO TEATRO AMAZONAS ESTARÁ SUJEITA A 

UM PROGRAMA GLOBAL DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL QUE SERÁ APLICADO NO NOME DA AADC E SEC E PODERÁ 

SER COMERCIALIZADO E USADO TANTO PELA AADC E SEC COMO SEUS PARCEIROS COMERCIAIS. 
5) TENHO CIÊNCIA E CONCORDO COM OS TERMOS DESTE EDITAL. 

 

2. DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE DA IDENTIDADE VISUAL COMEMORATIVA AOS 125 ANOS DO TEATRO AMAZONAS ENCAMINHADA 

PARA CONCORRER NO CERTAME É INÉDITA E DE MINHA AUTORIA E QUE TODOS OS ESFORÇOS FORAM FEITOS PARA QUE AS FONTES 

UTILIZADAS NO MESMO FOSSEM EXPLICITADAS NO PRÓPRIO CORPO DO TEXTO 
ATRAVÉS DESTA DECLARAÇÃO CEDO A AADC O DIREITO EXCLUSIVO DE PUBLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL 

COMEMORATIVA AOS 125 ANOS DO TEATRO AMAZONAS E DIVULGAÇÃO, POR QUALQUER MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA OU OUTRA 

QUALQUER. 

 

______________________________                  __________________________________ 

Local e data                                                             Nome legível:______________________ 

                                                                                    CPF: ____________________________  

                                                                                      __________________________________________               

                                                                                     Nome legível:______________________ 

                                                                                      CPF: ____________________________  

                                                                                     _________________________________________ 

                                                                                     Nome legível:______________________ 

                                                                                      CPF: ____________________________  
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ANEXO III  
 RECIBO – PESSOA FÍSICA 

(EM DUAS VIAS) 

 

 

RECIBO 

 

                                      

                                    Recebi da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, o valor de R$ ...............(valor 

por extenso), referente a PARCELA ÚNICA do prêmio do CONCURSO PARA CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL 

DOS 125 ANOS DO TEATRO AMAZONAS.  

 

Manaus, ....... de ..........de ...... 

 

 

nome do proponente 

CPF – ............................. 

RG – ............................ 
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ANEXO IV  
 RECIBO – PESSOA JURÍDICA 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E DUAS VIAS) 

 
 

 

RECIBO 

 

                                      

                                   A ...................................... (nome da Companhia/Instituição), CNPJ n° ........................, 

recebeu da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, o valor de R$ ...............(valor por extenso), 

referente a PARCELA ÚNICA do prêmio do CONCURSO PARA CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DOS 125 ANOS 

DO TEATRO AMAZONAS.  

 

Manaus, ....... de ..........de ...... 

 

 

nome da Instituição 

CNPJ - ............................. 

CPF – ............................. 

RG – ........................... 
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ANEXO V  
 

MINUTA – TERMO DE DOAÇÃO  

TERMO Nº XX/2021 DE DOAÇÃO DE PRÊMIO FINANCEIRO, celebrado entre 

a AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL e NOME 

PESSOA FÍSICA ou JURIDICA, na forma abaixo: 

A AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de 

interesse coletivo e de utilidade pública, instituída pelo Decreto nº 31.136, de 30 de março de 2011, autorizada pela Lei nº 3.582, de 29 

de dezembro de 2010 e alterações, inscrita no CNPJ N.º 13.659.617/0001-65, situada na Av. Rio Purus n.º 103 – Conjunto Vieiralves, 

loteamento Jardim Amazônia, Bairro: Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-050 Manaus/AM doravante denominada, 

simplesmente CONCEDENTE, neste ato, representada por seu Presidente, o Senhor  EDVAL MACHADO JUNIOR, brasileiro, casado, 

advogado, portador da Cédula de Identidade 1492239-8 SSP/AM, CPF n.º 729.432.032-20, residente e domiciliado na AV. Frederico 

Baird, nº 465, Tarumã, CEP 69037-163, Manaus – AM, Decreto de nomeação de 04/06/2020, publicado no DOE de 04/06/2020 e sua 

Diretora Técnica, a Senhora REJANE CRUZ DE SOUZA BARBOSA, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade n.º 

0980471-4 SSP/AM e CPF n.º 405.450.592-91, residente e domiciliada na Avenida Constantino Nery, Cond. Bosque dos Ingleses, nº 502, 

Torre 8, Bairro Chapada - CEP: 69.050-001, Manaus-AM, Decreto de nomeação dia 19/06/2020, publicado no DOE de 19/06/2020 e 

XXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXX, com sede na rua XXXXXXXX, n° XXXXXXX – Bairro XXXXXXXXX 

CEP:XXXXXXXX, Manaus/AM, doravante denominada, PROPONENTE, na presença de testemunhas, é assinado o presente TERMO DE 

DOAÇÃO DE PRÊMIO FINANCEIRO, para esta finalidade, nas condições e exigências estabelecidas no EDITAL PÚBLICO Nº xx/2021 - 

CONCURSO PARA CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DOS 125 ANOS DO TEATRO AMAZONAS e seus anexos, e pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1 – Concessão de apoio financeiro por meio de doação para o prêmio contemplado de acordo com as regras do EDITAL PÚBLICO Nº 

xx/2021 - CONCURSO PARA CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DOS 125 ANOS DO TEATRO AMAZONAS. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

I – DO CONCEDENTE: 

2.1 - A quantia bruta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), onde serão deduzidos os impostos devidos; 

II – DO PROPONENTE: 

2.3 - Apresentar todas as documentações necessárias conforme item 10 do edital; 

2.4 – Ceder sua propriedade intelectual de pleno direito e por prazo indeterminado a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, 
a qual não caberá quaisquer ônus sobre o seu uso, tais como pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou 
ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelo autor posteriormente a finalização do certame; 
2.5 – Autorizar a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, sem ônus, a editar, publicar, reproduzir e divulgar, por meio de 
jornais, revistas, livros, televisão, rádio e internet, vídeo, outros recursos audiovisuais, mídias sociais, sua imagem e voz, total ou 
parcialmente, em qualquer época e a seu critério;  
2.6 – Ficam sob a responsabilidade do premiado todos os contatos, contratações, custos e encargos referentes ao desenvolvimento do 
projeto selecionado, inclusive o pagamento de direitos autorais e a obtenção do direito de imagem, de acordo com a legislação vigente 
(Ex.: ECAD, SBAT, Pagamento de Direitos Autorais de texto, composições etc.). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1 – O valor do Prêmio Financeiro de que trata o EDITAL PÚBLICO Nº XX/2021 CONCURSO PARA CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DOS 

125 ANOS DO TEATRO AMAZONAS, será pago com recursos do Contrato de Gestão 07/2020. 

CLÁUSULA QUARTA – DO REPASSE 

4.1 - O repasse dos recursos financeiros de que trata a cláusula anterior, será em única parcela, mediante depósito em conta bancária 

indicada pelo proponente no Termo de Doação de Prêmio Financeiro.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária no BANCO, AGÊNCIA E CONTA, em nome do 

PROPONENTE, vinculada a este instrumento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dos valores destinados aos projetos/propostas/iniciativas serão deduzidos os tributos previstos na legislação em 

vigor na data do pagamento.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural não fará o depósito em Conta Conjunta , Conta de Terceiros 

nem Conta Salário. 

PARÁGRAFO QUARTO: No pagamento de prêmios a Pessoa Física, haverá retenção de Imposto de Renda na fonte, conforme legislação 

em vigor 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO  

6.1 - O presente Termo de Doação de Prêmio Financeiro vigerá a contar da data da assinatura até xx/xx/2021. 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

6.1 - O presente contrato poderá ser rescindido, de acordo hipóteses do art.78, conforme prescrito pelo art. 79, da Lei n° 8.666/93. 

I - PELAS PARTES: 

a) Pelo não cumprimento das partes, contrárias às cláusulas contratuais; 
b) Em razão do cumprimento irregular de cláusulas; 
c) Pelo desatendimento das determinações regulares da CONCEDENTE; 
 
II- AMIGAVELMENTE, pelas partes, desde que haja conveniência para ambas; 

III- JUDICIALMENTE, nos termos da legislação em vigor. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE 

7.1 - A CONCEDENTE não se responsabiliza por quaisquer compromissos assumidos pelo PROPONENTE para com terceiros, ainda que 

vinculados ou decorrentes da concessão, objeto do presente, assim como, por qualquer indenização por atos praticados por seus 

subordinados, prepostos ou empregados, ou obrigações de natureza trabalhista ou previdenciária. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO  

8.1 - O foro do presente termo é o desta cidade de Manaus, com expressa renúncia do PROPONENTE a qualquer outro que tenha ou 

venha a ter, por mais valioso que seja. 

Manaus (AM), XX de XXX de 2021. 

EDVAL MACHADO JUNIOR 

Presidente 

REJANE CRUZ DE SOUZA BARBOSA 

Diretora 

PESSOA FÍSICA 

Proponente 

TESTEMUNHAS: 

1.______________________ 

2.______________________ 

 


