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EDITAL PUBLIC0 N9 001/2020

EDITAL   DE   SELEQAO   DE   PF`OPOSTAS   PARA   A   REALIZACAO   DE
ATIVIDADES       AF}TisTICAS       DE       CONTEl)DO       VIRTUAL       PARA
CONTEMPLAR  As  AcoEs  DE  FOMENTo  DA  LEI  ALDm  BLANc  NO
MUNICIPIO DE MANICORE.

A Prefe.itura Municipal de Manicore, por me.io da Secretar.ia Munic.ipal de Cultura
e Turismo -SEMCULT, em concordancia com Conselho de Polmcas Publicas Culturais de
Manicote,  torna  publico para conhecimento dos interessados, que fa fa  realizar EDITAL
PUBLICO    DE    SELECA0    DE    PROPOSTAS    PAF`A    F`EALIZACAO    DE    ATIVIDADES
ARTISTICAS  DE  CONTEUDO  VIRTUAL  visando  estimular a  geraQao  de  renda  para  os
artistas do Estado do Amazonas e a difusao de produg0es artlsticas e de a?Ctes formativas
na area das a rtes, da cultura e da economia criativa durante o momento de crise por causa
da pandemia do Covld-19, em cumprimento das determinagc>es contidas no item Ill, do
Artigo 2g da  LEI  Ng  14.017,  DE 29  DE JUNHO DE 2020  (Lei Aldir Blanc),  no Municipio de
Man.icote, conforme descr.ito abaixo:

A real.izacao deste Ed.ital decorre da necessidade de atuagao imediata do poder
publico para minimizar o impacto gerado pelas medidas preventivas que foram e estao
Sendo  tomadas  para  o  enfremamento  da  pandemia  causada  polo  Sars-CoV-2,  que
ocasiona  o  Covid-19,  em  razao  das  recomenda?Oes  do  Ministerio  da  Sailde,  e  do
Governo do Amazonas, de acordo com o Decreto Ng 42.061, de 16 de margo de 2020,
sobretudo as de suspensao das atMdades nos equ'ipamentos culturais da SEMCULT e
nos  estabelecimentos  privados,  bern  como  o  cancelamento  de  todos  os  eventos
Culturais no Municipio de Manicore.

0  incentivo  para  a  veiculagao  das  ativ.idades  artisticas via  .Internet  contribuifa

para  a  gera?ao  de  renda  aos  artistas  manicoreenses  e  oportun.izara  o  acesso  da
populacao   as   atividades   artisticas   e   culturais,   o   emprego   de  formas   criativas   de
integra9ao social de forma virtual no momento em que a major.ia das pessoas estao em
"quarentena" voluntar.ia dentro das suas residencias.

As a?6es de Fomento prevista  no item  Ill, do Art'igo 29 da  Lei Aldir Blanc prever

que no mi'nimo 20°/a (vinte por cento) serao destinados as a¢6es emergenciais  definidas
em editais, chamadas pilblicas, premios, aquisigao de bens e servieos vinculados ao setor
cultural e outros  instrumentos destinados a  manutengao de agentes,  de espaeos,  de
iniciativas,  de  cursos,  de  produ?6es,  de  desenvolvimento  de  atividades  de economia
criativa e de econom.ia solidaria, de produeoes audiovisuais, de manifestacoes culturais,
bern como a  realiza¢ao de atividades arti'sticas e culturais que possam ser transmltldas
pela internet ou disponlbilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.
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1.  Constitui  objeto  deste  Edital  a  selegao  de  propostas  de  apresentag0es  e
veicula?ao VIA  INTEPNET nas  modalidades arti'sticas de  Musica,  Dan?a,  Contos e/ou
Piadas, e  Performance da  producao artistica  nas areas das artes visua'is,  audiovisuais,
bern como  ac6es  de  capacitacao/formaeao  na  area  de  decoragao  e  artesanato  da
econom.ia criativa mediante pagamento de contrapartida financeira na forma de cache
artistico.

2.  Serao  selecionadas  80  (oitenta),  produg0es  artisticas  culturais,  em  video,
voltadas  para  as  seguintes  areas:  Artes  Visuais,   Danga,   Mus'ica  e  Artes  lntegradas,
conforme descrito no item Ill deste edital.

3. Cr.iacao de Cursos e Of.icinais em Videos/aulas disponib.il.izadas em ambiente
virtuais, visando estimular a geracao de renda para os artistas de Manicote e a difusao de
produc6es arti'sticas e de a?6es formativas na area das aries, da cultura e da economia
criativa durante o momento de crise por causa da pandemia do Covid-19.

As despesas decorrentes deste Edital serao atendidas utilizando o percentual de
32%  dos  recursos  dest.inados  ao  Municipio  de  Manicore  oriundos  da  Lei  Aldir  Blanc
totalizando urn valor de P$  100.000,00 (cem in.il reais) como uma das Ac6es de fomento.

1.        Sao consideradas ativ.idades cu[turais em ambiente virtual:

1.1      Nas  Artes  Cen.icas  (12  premios)  -Compreendendo  produ?Oes  artisticas
em vi'deos de apresentac6es de espetaculos e ou experimenta?6es criativas de Dan?a,
video-danca e/ou cenas expandidas, nos diferentes ritmos e estilos, com a premiagao de
R$  1.000,00 (Hum Mil Peals) por proieto selecionado,.

1.2     Na   Musica   (35   premlos)   -   Compreendendo   produg0es  artl'sticas   em
Musica,  registradas em vi'deo,  com  performances  musicais de ar[istas ou  grupos,  sem
restriQao  quanto  a  estilo  ou  genero  musical  para  veiculagao  em  plataformas digitais,

podendo ser  Mus'ica  lnedita  (20  premios),  com  a  prem'iacao de  R$  2.000,00  (Dois  M.il
Peals) por projeto selecionado e Show de Calouros (15 ptemios), com a prem.iagao de R$
1.000,00 (Hum MI Reais) por projeto selecionado.

1.3     Nas  Artes  Vlsuais  -Compreendendo  produc6es  artisticas em  videos  de
processos criativos em Album fotografico  (13 prem.ios),  que retrate os aspectos fisicos,
culturais e sociais do Bairro ou Comunidade do mun'ici'pio de Manicote, com a premiaeao
de Pl$  1.000,00  (Hum  Mi[ Peals)  por projeto selecionado,. Arte digital e artes graficas  (10

premios)   que   retrate   os  simbolos   representativos  da   cultura   de   Manicote,   com   a
premiaQao de P$  1.000,00 (Hum Mil Beais) por projeto selecionado.

1.4     Na  Literatura   (10  premlos)  -videos  de  contacao  de  historias  e  lendas,
recitals  po6ticos,  dentre outros,  com  a  premiacao de  R$  1.000,00  (Hum  Mil  Plea.is)  por

projeto selecionado.
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1.  Para  este  EditaL  podem  se  .inscrever  Pessoas  Fisicas  maiores  de  18  anos,
capazes,  nascidos e/ou  resldentes no terntorlo do  Municlplo de  Manicore,  ou  Pessoas
Juridicas de direito privado, com ou sem fins [ucrativos, cujo estatuto ou contrato social e
cartao de CNPJ tenha como natureza o desenvoivimento de atMdades re\acionadas a
produgao  artist.ica  e/ou  cultural  em  Man.icore  e  que  tenham  producao  ou  produzam
conteudo artistico cultural em formato digital de acordo com as espec.ificae6es tecnicas
descritas nos .itens do capitulo Vll.

1.1. A residencia no Municipio de Manicore sera comprovada atraves de contrato
de loca?ao do imovel em nome do residente ou conjuge ou comprovante de res.idencia
em  nome  do  mesmo   (agua,   luz  ou  telefone).   No  caso  do  proponente  apresentar
comprovante de endereco em nome de terceiros ou nao possuir contrato de locaeao em
seu  nome,  devera apresentar declaracao, emitida  pelo titular da conta de agua,  luz ou
proprietario do im6vel onde reside,  informando que o proponente reside no endere?o
constan[e no documento de comprova?ao da residencia.

1.2. 0 Contei]do Artistico Cultural em formato d'igitavvideo podera ser in6dito ou

ja ter sido publ.icado na  rede ou em outro canal conforme item  1.2, do Capitulo Vll das
Conf.igurag6es do Video.

2. Cada proponente podera inscrever ate 02 (dois) projeto neste Edital.

E vedada a inscri?ao:

1. De SEPVIDOBES Efetivos da Prefeitura de Manicore, do Governo do Estado do
Amazonas ou dos orgaos vinculados a Uniao,.

2. De CANDIDATO que seja membro ou conjuge, companheiro e/ou parente em
linha  reta,  colateral  ou  por afinidade,  ate  o  terceiro  grau,  inclus'ive,  dos  integrantes  da
Comissao de Anallse Tecnica e de Conteudo Artistico deste Edital.

3. De PROPOSTAS:
a. Que infrinjam qualquer le'i ou norma juridica brasileira vigente,.
b. Que causem, ou possam vir a causar,  impac[o negativo a sailde ou ao meio

ambiente;
c. Que fagam apologia ao uso de bebidas alcoolicas, cigarro ou outras drogas,.
d. Que sejam ligadas a jogos de azar ou especulativos, salvo se regulamentados

em legislagao especifica;
e. Cujos proponentes estejam com restricao cadastraL impedidos de operar ou

em liti'gio com a Prefeitura de Manicote ou a Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo
-SEMCULT,.

f. Que explorem traba[ho infantiL degradante ou escravo;

a. Que apresentem sexo expllcito;
(i:...`
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h. Que violem direitos de terceiros, incluidos os de propriedade intelectuaL.
i.   Que   evidenciem   discrimina?ao   de   raga,   credo,    orienta?ao   sexual   ou

preconce'ito de qualquer natureza,.
i. Que violem os direitos humanos;
k. Que fa?am uso de nomes, si'mbolos ou imagens que caracterizem promo?ao

pessoa I de autoridades ou servidores pi]bl'icos.

1.   0   Edital   e   seus   Anexos   estarao   d'isponibilizados   na   pagina   eletronica
s://in,'mlr`rtre.am

2.  As  inscrig0es  poderao ser feitas ate duas vezes,  exclusivamente em versao
d'lgital  de  acordo  com  a  sua  modalidade,   no  perlodo  determinado  para  cada  lote,
conforms descrito no capitulo Vlll.

3.  Para  efetuar a  inscr'igao,  o  proponente devera enviar toda a  documentacao
abaixo:

3.1  Pessoa Fisica:
3.1.1  Formulario de inscriQao (ANEXO I-A) devidamente preenchido e ass.inado;
3.1.2 C6pia legivel de BG e CPF do proponente;
3.1.3 C6pia  de 01  (urn)  comprovante de  residencla  atualizado do  Proponente

(com a data de vencimento nao anterior a tres meses), com CEP,  preferencialmente de
agua  ou  luz;  caso o  comprovante esteja  em  nome  de  terceiro,  o  proponente  devera
apresentar tambem uma declara?ao do proprietar`io do .imoveL

3.1.4  Declaragao  de  obrigatoriedades,  conforme  modelo  disponibilizado  pela
SEMCULT (Anexo ll-A), assinada pelo proponente,.

3.1.5 Declaracao de Autoria e de Autorizacao de  Uti[iza?ao da Obra,  lmagem  e
Som por tempo indeterminado (Anexo Ill-A), devidamente preenchida e assinada;

3.1.6 Autorizacao do autor da obra em caso de utilizacao de obra nao autoraL nos
termos da Lei 9.610/98 (Anexo lv).

3.1.7 Declara9ao de obra de domi`nio publ.loo, caso seja utilizada obra de domi'nio

publico (Anexo V), ass.inada pelo proponente,.
3.1.8  Autorizacao  do editor,  conforme  art.  53  e segu.intes  da  Le.I  9.610/98,  em

caso de publica?ao de obra literaria com contrato de edicao. Tal item nao e aplicavel a
publicacao literaria independente; e,

4. 0 proponente cujo pedido de inscricao se tenha valido de declaracoes e/ou
documentos falsos ou inveridicos, ainda que tal tenha sido selecionado posteriormente,
sera automaticamente eliminado, bern como sofrera as sanc6es penais e ci'veis cabiveis.

1. Os videos deverao apresentar as seguintes configurag0es:
1.1. Ter a duracao de ate 05 minutos,.
1.2. Deverao estar publicadas no YouTube e em  reposit6rios digitais  (Dropbox,

Google dr.ive,  Mega), preferencialmente em formato MP4 ou similares,.
1.3.  0 conteudo devera ser gravado  na  melhor definlgao possivel em formato

horizontal.
1.4. 0linkdovi'deodeveser.inseridonoformulariodeinscrigaoonline;               \esY
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1.5.    E    necessario    que    na    legenda    do    conteudo    do    link    contenha
#le.iald'irblancman'icore.

A anal.ise das propostas/projetos sefa feita em u rna un.ica fase, de presenc.iaL mas
levando em consideracao todas as medidas de d'istanciamento soc.ial em atendimento
Decreto Munic.ipal ng 308/2020, por uma comissao de Aval.ia?ao T6cnica e de Conteudo
Artlstlco, nomeada por Portar.ia da Secret6ria Mun.icipal de Cultura e Tur.ismo e publicada
no Diario Oficial dos Municip.ios.

1. A Comissao de Avaliacao T6cnica e de Conteildo Artistico sera composta por
07 (cinco) membros, sendo:

02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,.
02   (dois)   profissionais   de   reconhecida   competencia   ou   not6rio  saber  da

sociedade c.ivil da Cidade de Manicore,. e,
03 (ties) membros do Conselho de poll.ticas Cultural de Manicore.
1.1. As atividades da comissao de Avaliagao Tecnica e de conteudo Artistico nao

serao remuneradas.
2.  Cada  Projeto sera  analisado por pelo menos 03 membros da  Comissao,  de

acordo com suas respectivas areas de atua?ao, e sua pontuagao final sera o somat6rio
das notas atribuidas para cada urn dos seguintes criterios:

LEGENDA DA PONTUACAO (Notas de 0 a  10 para cada criterio)
0 ponto Nao atende ao crit6rio

01 a 05 pomos Atende insuficientemente ao criterio
06 a 07 Dontos Atende Darcialmente ao crit6rio
08 a 09 pontos Atende satisfator.iamente ao cr.iterio

10 pontos Atende plenamente ao criterio

3. A pontuacao minima para a classifica?ao sera de 45 (quarenta e cinco) pontos,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) da pontuacao maxima.

4.  Havendo empate entre a  nota final dos proponentes, o desempate seguifa a
seguinte ordem de pontuacao dos criterios:

a) maior nota no crit6rio Merito da proposta,.
b) maior nota no criterio Aspectos de criatividade e de inovaeao,. e
c) major nota no criterio Qualificacao profissional do Proponente.
5. A RELAC)AO COMPLETA COM  0  FiESULTADO PFiELIMINAFi, contendo todas

as notas dos  inscritos em  ordem  decrescente e a  identifica¢ao dos classificados sera
divulgada no site ht[ 7s://monict]ro.om ov.b'-/

EEEEE
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SEMCULT -Se€rctaria Municipal de Cultura e Turismo
Prapa da Bandeira, S/n°  -CEP 69.280400
Fone: (92) 999448-9439
Manlcorfe - Amazona§
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6. Ap6s a publicaeao do resultado preliminar, cabers pedido de recurso no prazo

de ate 03 (tres) d.ias, a contar do dia seguinte a sua publica?ao, que deverao ser enviados
em formulario ptoprio  (ANEXO Vl)  pars o endere?o eletronico ) in in a n I c i> I e mall.Com

enderegados a comissao de Avaliagao Tecnica e de conteildo Artistico deste EditaL nao
cabendo  a   complementacao  ou  substituigao  de  documentos  e/ou   materials   nao
enviados no ato da inscri?ao do projeto.

7. A Comissao de Avaliagao Tecnica e de Conteudo Artlstico designafa,  entre
seus membros, aqueles que farao o julgamento dos Pecursos recebidos e o resultado
sera      publ.icado,      em      ate      03      (tres)      dias      titeis,      na      pagina      eletronica

//iTi a n I c( t re a in . ( (|v.br/.

8. E de total responsabilidade do proponente, o acompanhamento de todas as
fases do editaL 'inclusive do resultado dos recursos impetrados.

9.      0      PIESULTADO      FINAL      do      Ed'ital      sera      publicado      no      Portal
)s://manlct_-jre.am t_`iv.br/ e  no  Diario Oficial dos Municipios do Estado do Amazonas,

ind.lcando  os  nomes  dos  class.if.icados  com  as  respect.ivas  pontuagoes  em  ordem
decrescente,    respeitando    o    limite    maximo    de    80    (oitenta)    projetos/propostas
selecionadas.

1.  Os  links dos  projetos classificados  nesta  Sele?ao serao disponibilizados  no
Portal da Prefeitura  Municipa I de  Manicore:  hr[ s://manicol.e.am. ov.b'/ em ate ties dias
apos a publicacao do Besultado Final.

2.  Os  videos  dos  projetos  selecionados  serao  dispon.ibilizados  no  Canal  do
YouTube  da Prefeitura Mun.icipal de Manicote:
baixado por qualquer pessoa.

h'itos.//IT1,rjnlcl)lL`.i-1m.aov.bl podendo ser

1.  Para  efe.ito da  contrata9ao e do  pagamento da  contrapartida  financeira,  na
forma  de  cache  arti'stico,
Municipal   de   Cultura   e

mmanicore,`'d,\ mall.cc)in

o  proponente  classificado  devefa  encaminhar  a  Secretaria
Turismo   -   SEMCULT   por   meio   do   endere9o   eletronico

os segu.intes documentos:
1.1  Pessoa Fisica:
a) 01 via da Certidao Negativa da Peceita Federal Pessoa Fi.sica (OBS: Devefa ser

emtida    ate    a    data    do    Evento    para    todos    os    integrantes    da    banda).    Site:
•//ww\J\/.receitz-1faze}itla.

b) C6pia legi'vel do Cartao do Banco ou extrato do PIS/PASEP ou NIT;
c)  01   copia  leglvel  do  Cartao  do  banco  ou  extrato  bancario  em  nome  do

responsavel indicando o Banco, Agencia e Conta Corrente ou Poupanga.
2. A Secretaria  Municipal de Cultura e Tur.ismo -SEMCULT enviara a  Ordem de

Servico a Secretaria Municipal de Planejamentos e Finan?as -SEMPLAF, as informag0es
necessarias para a emissao da Nota Fiscal e o Contrato de Prestacao de Servico (ANEXO
Vll-A)  para  Pessoa  Flsica,  via  e-mail  o  qual  devefa  ser  devolvido  digitalizado  com  a
assinatura do proponente.

constant3ecda:°p°re::°nT:n%t:C'::S'f;:::°dnea°c::::ast::taeo,a8:rcaumaeuT:ai::c:n+eegnrtae;o.pra
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desclassificado, cabendo a Secretaria Municipal de Cultura e Tur`ismo chamar o ptoximo
candidato, cons.iderando a ordem de pontua?ao obtida na lista de classificaoao.

Os  processos  de  inscricao  e  selecao  do  presente   Edital  serao  realizados,
conforme calendario abaixo:

EDITAL PUBLICO DE SELECA0 DE PF}OPOSTAS PARA PIEALIZACAO DE
ATIVI DADES ARTISTICAS DE CONTEUDO VIPITUAL

ACAO DATA
Prazo lnlcial para apresentagao de A contar da publicagao no s.ite da

propostas. Prefeitura de Manicore e no DOMEA.
Prazo pars impugnagao do EditaL em Artigo 41, §1 g e 2g da Lei 8.666/93.
atendimento ao § 19 do Art.41, da Lei

8.666/93.
Peri'odo de inscri?ao para apresentagao 14/09/2020 a  14/10/2020

das propostas.
Avaliagao Tecnica e de Contei]do 15 a  19/10/2020

Artistico
Plesultadoprelim.inar. Ate dia  19/10/2020

Prazo para apresenta?ao de recursos. Ate 20/10/2020  (03 dias,  por analogia ao
art.15 do Decreto n921.178/2002 do
Estado do Amazonas)

Pesultado final e Homologacao. 23/10/2020
Data da veiculaQao. A partlr do dia 26/10/2020

1.  A  presente  chamada  publica  est6  sendo  executada  em  cumprimento  das
determinacoes contidas no item  Ill, do Ar[igo 29 da  LEI  N914.017,  DE 29 DE JUNHO DE
2020 (Lei Aldir Blanc), no Municlpio de Manicore;

2.  A  inscrigao  neste  Edital  Pi]blico  implicara  na  tacita  aceitacao  das  normas  e
cond.ig6es   estabelecidas   neste   EditaL   em   relagao   as   qua.is   nao   podefa   alegar
desconhecimento;

3. A documenta?ao,  bern como as informag6es apresentadas pelo proponente
sao   de   total   responsabilidade   do   mesmo,   nao   sendo   perm.itida   a   subst.itui?ao,
complementacao   ou   preenchimento   das   mesmas   apos   serem   enviadas   a   esta
SEMCULT, exceto os documentos c.itados no .Item 4, deste capitulo.

4. Tendo em vista o envio digital da documenta?ao e o estado de emergencia
em que se encontra o Municipio de Manicore, sera obrigatdrio a todos os proponentes
classificados a presenta rein, a p6s a decretagao do fim do peri'odo de cala midade pilblica,
os documentos que contem assinatura como as declaragc)es e o Contrato de Prestaoao
de  ServiQo,  originalmente  enviadas  de  forma  digital.  0  nao  atendimento  de  tal  Item
incorrera em impedimento do proponente em futuras sele?Oes da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo ate a regularizacao da situagao.

5. Propostas apresentadas fora do prazo, ou de forma .incompleta ou em formato
distinto do prevlsto neste Ed.ita I serao desconsideradas,.
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6. A falsidade documenta| ainda que constatada posteriormente a realizacao do

certame,  implicafa  na  eliminagao sumaria  do  proponente,  sendo  declarados  nulos de
pleno d.ireito a Selegao/Classificagao e todos os atos dela decorrentes, sem prejuizo de
eventuais sane6es em apreciagao administrativa e/ou judicial.

7. Cada proponente e responsavel por acompa nhar a divulga?ao dos resultados,
bern como todos os prazos e fases que compc>em esta chamada publica,.

Eventuais  esclarecimentos  e  orientac6es  referentes  ao  presente  Edital serao
prestados pelo telefone (92) 99448-9439 e-mail: mada nasc@ hotma.il.com;

8.   Ficam   sob   a   responsabilidade   dos   proponentes   todos   os   contatos,
contratag0es, custos e encargos referente ao desenvoivimento do projeto class.iflcado,
inclusive o pagamento de direitos autora.is e a obtencao do direito de imagem, de acordo
com  a  [egislacao vigente  (Ex.:  ECAD,  SBAT,  Pagamento  de  Dire.itos  Autorais  de  texto,
composig6es, etc.), quando for o caso.

9. Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao de Avaliacao Tecnica e de
Conteudo Artistico e, em i]ltima instancia, pelo ptoprio Secret6ria em concordancia com
o Conselho Municipal de Politicas Cultural de Manicore.

Man.icote -AM,14 de setembro de 2020.

#1-R##LEN-A#LiREs#in-E-rut-6
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Manicote


