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3.3.

reconhecida em cartório, emitida pelo titular da conta de água, luz
ou proprietário do imóvel onde reside o estrangeiro, informando que
o proponente reside no endereço constante no documento de
comprovação da residência, podendo ainda apresentar declaração
emitida pelo Consulado do seu país de origem.
Considera-se inscrição de Pessoa Jurídica, aquela realizada por
instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou
contrato social e cartão de CNPJ tenha como natureza o
desenvolvimento de atividades relacionadas às áreas de
comunicação social, artes visuais, design, marketing ou
publicidade e propaganda.

4.

DAS INSCRIÇŒES

4.1.

Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (uma) proposta neste
Edital. No caso de um mesmo proponente inscrever duas ou mais
propostas, a primeira inscrição realizada será desconsiderada e terá
validade apenas a última inscrição protocolizada.
A inscrição deverá conter todas as informações solicitadas no
item 7 deste Edital.
As inscrições são gratuitas.
As inscrições devem ser realizadas em versão impressa, entregue
no endereço abaixo, no setor de protocolo da SEMMAS, cujos
projetos deverão estar devidamentelacrados, envelopados e
identificados da seguinte maneira:

SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
EDITAL Nº 001/2018 SEMMAS
CONCURSO-PRÁMIO NOME E IDENTIDADE VISUAL
DO MASCOTE SAUIM-DE-MANAUS
A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, neste ato
representada por seu Secretário Municipal, Antônio Nelson de Oliveira
Junior, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 86 da
Lei Orgânica do Município de Manaus, Lei Delegada nº 15 de 31 de julho
de 2013, Decreto de 31 de julho de 2013, Lei nº 1.975 de 29 de abril de
2015, art. 22, IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações
complementares, e considerando ainda o previsto no Decreto nº 8.101
de 2005 e o Termo de Ajustamento de Conduta n° 006/2017
(aditamento) celebrado entre o Município de Manaus, a Secretaria
Municipal de Infraestrutura SEMINF, a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS e o Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Amazonas, torna público o presente Edital
de Concurso visando a escolha do nome e da identidade visual do
Sauim-de-Manaus, mascote do Município de Manaus, respeitando as
normas descritas neste Edital.
1.

DA FUNDAMENTAÇÕO

O Sauim-de-coleira, espécie peculiar de Manaus, pertence à família dos
primatas neotropicais de tamanho pequeno. Sua população estende-se à
leste de Manaus até o município de Itacoatiara (a 170 quilômetros de
Manaus, em linha reta) e em torno de 40 quilômetros ao norte da capital
amazonense. As informações disponíveis indicam que o primata se
alimenta de insetos, frutos e gomas das árvores. Devido a esta distribuição
restrita e aos poucos dados disponíveis na literatura sobre sua biologia e
ecologia, foi incluído nas listas nacionais e internacionais de espécies mais
ameaçadas de extinção. Com a assinatura do Decreto N° 8101, de 04 de
outubro de 2005, o sauim-de-coleira passou a se chamar oficialmente
Sauim-de-Manause as multas arrecadadas pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Meio Ambiente, à época da assinatura do Decreto
denominada SEDEMA, decorrentes da aplicação em razão da destruição e
habitat do primata passaram a ser revertidas integralmente para a
manutenção do Programa de Conservação do Sauim-de-Manaus, que
funciona junto ao Refúgio da Vida Silvestre SauimCastanheiras, mantido
pela Prefeitura Municipal de Manaus. Considerando ainda o teor do Termo
de Ajustamento de Conduta N° 006/2017 celebrado entre a SEMMAS e o
Ministério Público Federal Procuradoria da República no Amazonas, o
qual determina a realização do concurso visando a seleção do nome e da
identidade visual do Sauim-de-Manaus, mascote do Município de Manaus,
tendo por objetivo a realização de campanhas publicitárias voltadas à
educação ambiental e à conscientização quanto a necessidade de
preservação do Sauim-de-Manaus.
2.

DO OBJETO

Constitui objeto deste concurso a seleção do nome e da identidade
visual do Sauim-de-Manaus, mascote do Município de Manaus. O
mascote Sauim-de-Manaus escolhido será utilizado em variadas peças e
meios de comunicação, tais como papelaria, peças impressas em geral,
3.

DOS PARTICIPANTES

3.1.

Para este Edital, podem se inscrever Pessoas Físicas ou Pessoas
Jurídicas.
Considera-se inscrição de pessoa física, aqueles maiores de 18
anos, capazes, brasileiros natos ou naturalizados, assim como
estrangeiros residentes há pelo menos 02 (dois) anos no Brasil,
neste último caso, comprovados através de contrato de locação do
imóvel em nome do residente estrangeiro ou cônjuge ou
comprovante de residência em nome do mesmo (água, luz, ou
telefone). No caso do estrangeiro, apresentar comprovante de
endereço em nome de terceiros ou não possuir contrato de locação
em seu nome, deverá apresentar declaração com assinatura

3.2.

4.2.
4.3.
4.4.

a)
DESTINATËRIO:
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
MEIO
AMBIENTE
E
SUSTENTABILIDADE SEMMAS
EDITAL Nº 001/2018 CONCURSO-PRÊMIO PARA ESCOLHA DO
NOME E DA IDENTIDADE VISUAL DO MASCOTE SAUIM-DEMANAUS.
ENDEREÇO: RUA RUBIDIO, 288 - VILA DA PRATA, MANAUS - AM,
CEP 69030-530
A/C: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF/SEMMAS
b)
REMETENTE:
NOME COMPLETO DO PROPONENTE.
ENDEREÇO COMPLETO DO PROPONENTE.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

5.

A inscrição implica no conhecimento e aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, das quais o proponente não
poderá alegar desconhecimento.
O prazo para recebimento das propostas é de 45 (quarenta e
cinco) dias a contar da data de publicação deste Edital.
Com o ato de inscrição o candidato reconhece que detém os
direitos autorais patrimoniais referentes à proposta apresentada,
respondendo por sua autenticidade.
A SEMMAS não se responsabiliza por qualquer semelhança com
outros trabalhos já existentes ou por eventuais problemas de
autoria, reservando-se do direito de anular o prêmio conferido em
caso de constatação de irregularidades.
O autor da proposta será o único a responder civil e
criminalmente em caso de reivindicação do direito de imagem por
outrem.
DAS VEDAÇŒES

5.1. Estão impedidos de inscrever-se no presente Edital:
a) Pessoas Jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria
possuam relações de parentesco com membros da Comissão de
Seleção e com servidores da SEMMAS até 3º grau;
b) Pessoas Físicas menores de 18 (dezoito) anos;
c) Servidores da SEMMAS ou pessoas que possuam parentescos
com estes até o 3º grau, com exceção de servidores que se
encontram aposentados (inativos);
d) Pessoas Físicas que possuam relações de parentesco com
membros da Comissão de Seleção até o 3º grau;
e) Membros da Comissão Técnica e membros da Comissão de
Seleção;
f) Projetos ou documentações postados fora do período estabelecido;
g) Inscrições realizadas sem a documentação estabelecida;
h) Concorrentes que estejam em situação irregular junto aos órgãos
da União, Estados, Municípios e Distrito Federal;
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5.2. Fica vedado ainda:
a) A troca do proponente;
b) Qualquer alteração que implique em modificação das informações,
documentos ou itens apresentados no ato da inscrição do projeto;
6.

DOS REQUISITOS PARA APRESENTAÇÕO DA PROPOSTA

6.1. Cada inscrição deverá conter:
a) Anexo I Formulário de Inscrição de Pessoa Física ou Jurídica,
devidamente preenchido e assinado, disponível em
http://semmas.manaus.am.gov.br/;
b) Apresentação de defesa técnica explicando o conceito criativo e
desenvolvimento da proposta apresentada, com detalhamento
acerca da origem do nome e identidade visual, devendo ter no
máximo 03 (três) laudas em fonte Arial, de tamanho 12, com
parágrafo 1,5cm e espaçamento normal;
c) Proposta visual do Mascote, sendo 1 (uma) cópia em papel
tamanho A4, branco, impresso ou desenhado em apenas uma
face, em gramatura livre.
d) 01 (um) Pen Drive ou CD contendo os arquivos em versão digital
da Proposta visual do Mascoteemimagem de alta resolução, para
obrigatoriamente, e opcionalmente outros formatos;
Anexo II - Termo de Cessão dos Direitos Autorais, devidamente
preenchido, assinado e datado pelo proponente; disponível em
http://semmas.manaus.am.gov.br/;
f) Cópia de RG e CPF do proponente, em caso de inscrição de
Proponente Pessoa Física, ou, em caso de Proponente Pessoa
Jurídica, Cópia do CNPJ, Cópia do RG e do CPF do representante
legal, cópia do contrato social ou suas alterações consolidadas ou
cópia do Estatuto.
g) Cópia de 01 (um) comprovante de residência atualizado com data
de vencimento não anterior a 3 (três) meses (conta de energia,
água ou telefone fixo);
h) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (Receita Federal), válida, obtida através do
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br;
i) Certidão Negativa Estadual (SEFAZ) para contribuintes ou não
contribuintes, válida, obtida através do endereço eletrônico
www.sefaz.am.gov.br;
j) Certidão Negativa Municipal (SEMEF), válida, obtida através do
endereço eletrônico www.semef.manaus.am.gov.br;
k) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.2. As folhas de apresentação da defesa técnica e Proposta visual do
Mascote Sauim-de-Manaus não poderão exibir nomes, marcas,
pseudônimos, assinaturas ou qualquer outra informação que
possa identificar autoria, sob pena de desclassificação sumária,
restringindo à identificação do proponente apenas ao
preenchimento do formulário de inscrição (Anexo I) e aos
documentos pessoais apresentados.
e)

PARËGRAFO ÛNICO. O nome do Mascote Sauim-de-Manaus
apresentado na proposta vencedora poderá ou não ser adotado, ficando à
critério da Comissão de Seleção decidir quanto à sua adoção. Caso o
nome proposto pelo vencedor não seja utilizado, não haverá qualquer
prejuízo ao mesmo em relação ao valor total da premiação a ser recebido.
7.
7.1.

7.4.
7.5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
7.6.

7.7.
7.8.
8.

DOS QUESITOS
PROPOSTAS

8.1.

A avaliação das propostas pela Comissão de Seleção deverá
observar os seguintes quesitos técnicos, com o mesmo peso e
com pontuação específica, totalizando o máximo de 100 (cem)
pontos:
Clareza de comunicação; (0 20);
Conceito; (0 20);
Originalidade; (0 20);
Comunicabilidade da proposta (0 30);
Qualidade estética(0 20);
O desempate será resolvido a favor do candidato que apresentar
maior nota nas alíneas e), c), d), b), a), do subitem 8.1, nessa
ordem de gradação e preferência.
Serão desclassificadas as propostas que:
Não atingirem o mínimo de 60 pontos;
Não forem inéditas ou forem publicados durante a realização do
presente concurso;
Contenham informações ou distintivos que possibilitem a
identificação voluntária ou involuntária do candidato, tais como
marcas, siglas, menções a nomes de instituições.

a)
b)
c)
d)
e)
8.2.
8.3.
a)
b)
c)

TÉCNICOS

DE

AVALIAÇÕO

DAS

9.

CESSÕO DE DIREITO DE USO

9.1.

A proposta vencedora poderá ser livremente utilizada pela
Prefeitura Municipal de Manaus, podendo ser aplicada em
materiais de divulgação e promoção de qualquer natureza ou
espécie, em espaços públicos, se for o caso, em produtos e
serviços, e em qualquer meio de divulgação e mídia, sem que o
candidato vencedor tenha direito a nenhuma quantia em dinheiro,
além do prêmio previsto neste edital.
Escolhida a proposta vencedora, o autor cederá os direitos
patrimoniais sobre sua obra, através de um Termo de Cessão de
Direitos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de
Manaus, ou para a SEMMAS, ficando-lhe reservados os seus
direitos morais nos termos da Lei nº 9.610/98.
O referido documento de Cessão de Direitos será encaminhado
para registro no órgão competente.

DAS ETAPAS DE SELEÇÕO E AVALIAÇÕO DAS PROPOSTAS

As inscrições serão submetidas a duas comissões criadas para
esse fim:
a) Comissão Técnica: responsável pela habilitação de caráter
eliminatório;
b) Comissão de Seleção: responsável pela avaliação de caráter
classificatório;
7.2. A análise e aprovação da documentação enviada pelo proponente
no ato da inscrição será realizada pela Comissão Técnica,
designada pelo Secretário da SEMMAS para este fim obedecendo
aos critérios técnicos e objetivos expressos neste edital, confirme
o item 6. A Comissão Técnica irá se pautar pela elegibilidade, ou
seja, os trabalhos que não estiverem em consonância com o
presente Edital serão automaticamente inabilitados.
7.3. As inscrições habilitadas pela Comissão Técnica serão
submetidas aos membros da Comissão de Seleção para a etapa
de avaliação obedecendo aos critérios expressos no item 8.

Cada proposta deverá ser analisada por todos os membros da
Comissão de Seleção.
A Comissão de Seleção será composta por 07 (sete)membros,
sendo:
01 (um) membro representante da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS;
01 (um) membro representante do Conselho Municipal de Cultura;
01 (um) membro representante da Fundação Municipal de Cultura,
Turismo e Eventos - MANAUSCULT;
01 (um) membro representante da Secretaria Municipal de
Comunicação - SEMCOM;
01 (um) membro representante do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade ICMBio/ Centro Nacional de
Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica CEPAM;
01 (um) membro representante da Universidade Federal do
Amazonas - UFAM;
01 (um) membro representante da Associação Brasileira de
Agências de Publicidade -ABAP.
A Comissão de Seleção também poderá optar por não selecionar
nenhuma proposta do Mascote Sauim-de-Manaus, caso
considere que as propostas inscritas não tenham qualidade
técnica adequada a seu propósito.
Caso não haja vencedor, a SEMMAS poderá realizar uma
reedição do Edital ou fazer convite direto a algum artista visual
para a criação do Mascote Sauim-de-Manaus.
O resultado apresentado pela Comissão de Seleção tem caráter
irrevogável e inapelável, não cabendo recurso ou revisão.

9.2.

9.3.
10.

DA PREMIAÇÕO

10.1. O vencedor receberá como prêmio a importância de R$10.000,00
(dez mil reais).
10.2. O vencedor receberá um certificado, indicando ser o vencedor do
CONCURSO-PRÁMIO PARA ESCOLHA DO NOME E DA
IDENTIDADE VISUAL DO MASCOTE SAUIM-DE-MANAUS.
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PARËGRAFO ÛNICO. Os pagamentos às Pessoas Físicas sofrerão os
descontos previstos em lei, com base na tabela do Imposto de Renda
vigente em 2018. Qualquer alteração na legislação até o momento em
que os pagamentos estiverem sendo efetuados refletirá diretamente nos
valores que serão depositados. Os prêmios pagos à Pessoa Jurídica,
embora não sofram retenção na fonte, não estão isentos de tributação.
11.

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

11.1. Qualquer interessado em participar do concurso poderá
apresentar pedido de esclarecimento através do e-mail
sauimdemanaus@pmm.am.gov.br e do telefone (92) 3236-6702.
11.2. O pedido de esclarecimento enviado por e-mail deverá conter
obrigatoriamente a identificação nominal do candidato, o e-mail
para resposta, o telefone para contato e o questionamento
exposto de forma objetiva, clara e concisa.
11.3. A SEMMAS terá o prazo de 03 (três) dias úteis para responder os
pedidos de esclarecimentos.
11.4. Todos os pedidos de esclarecimento e suas respectivas respostas serão
disponibilizados no endereço eletrônico http://semmas.manaus.am.gov.br/
para consulta pública, comatualizaçãodo site a cada 05 dias úteis.
11.5. Os candidatos inscritos no Concurso poderão interpor recurso no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de divulgação do
resultado de cada etapa, protocolizados diretamente na sede da
SEMMAS, localizada à Rua Rubídio, nº 288 - Vila Da Prata,
Manaus/Am.
11.6. Os recursos apresentados não terão efeito suspensivo.
11.7. O recurso deverá ser por assunto e conter obrigatoriamente a
identificação nominal do candidato; o e-mail para resposta e o
telefone para contato; bem como a indicação do fundamento de
forma objetiva.
11.8. A Comissão Técnica terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
examinar e decidir sobre o recurso apresentado.
11.9. Fica estabelecido que nenhum tipo de ônus ou ressarcimento
poderá ser imputado às Comissões Técnica e de Seleção, nem à
SEMMAS, no caso de falhas de envio de materiais, inscrições
incompletas, custos de produção de propostas ou outras despesas.
12.

DA DOTAÇÕO ORÇAMENTËRIA

12.1. A despesa prevista no presente Edital correrá à conta do
Programa de Trabalho: 18.541.0005.2005; Natureza de despesa:
33903105; Fonte de recurso: 0100, sendo seu valor total de
R$ 10.000,00 (dez mil de reais).
12.2. O recurso financeiro concedido será depositado exclusivamente
em conta corrente do Banco Bradesco, em nome do proponente
do projeto, conforme o subitem 6.1 deste edital.
13.

DAS CONSIDERAÇŒES FINAIS

13.7. Os trabalhos inscritos e não selecionados poderão ser retirados, pelo
proponente, mediante ofício protocolizado pelo mesmo, em até 30
dias, contados a partir da data de divulgação, no mesmo local das
inscrições.
13.8. Após o prazo supracitado, os trabalhos que não forem
recuperados por seus autores, serão arquivados no processo
administrativo do Concurso.
13.9. Os casos omissos serão deliberados conjuntamente SEMMAS e
Comissão de Seleção do Concurso.
13.10. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o
presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Manaus, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
13.11. Os proponentes que entregarem de forma incompleta os
documentos listados neste Edital, ou fora do prazo estabelecido,
terão suas propostas inabilitadas.
13.12. O ato de Inscrição do proponente pressupõe a aceitação e plena
concordância e compromisso de cumprimento de todos os
critérios e condições dos termos integrais deste Edital.
13.13. Faz parte integrante deste Edital o seguinte anexo:
a)
Anexo I A Formulário de Inscrição - Pessoa Física;
b)
Anexo I B Formulário de Inscrição - Pessoa Jurídica;
c)
Anexo II - Contrato de Licença de Direitos Autorais.
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 04 de junho de 2018.

ANEXO I A
FORMULËRIO DE INSCRIÇÕO PESSOA FÎSICA
EDITALNº 001/2018 CONCURSO-PRÁMIOPARA ESCOLHA DO NOME
E DA IDENTIDADE VISUAL DOMASCOTE SAUIM-DE-MANAUS
1. IDENTIFICAÇÕO DO PROPONENTE
1.1 Nome

1.2 Data de nascimento

1.3 Nome artístico

1.4 CPF

1.5 Carteira de
identidade

1.6 Data de emissão

1.7 Órgão expedidor

1.8 Telefone

1.9 Tel. celular

1.10 Fax

1.11 Endereço eletrônico (e-mail)

13.1. Este Edital será publicado no Diário Oficial do Município (D.O.M),
bem como as portarias preliminares e finais de habilitação e
seleção, e estará disponível, ainda, no site da SEMMAS http://semmas.manaus.am.gov.br;
13.2. Caso os prazos previstos neste Edital não se iniciem ou terminem
em dia de normal expediente na SEMMAS, ficam
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil
subsequente;
13.3. Caso o vencedor deste concurso esteja inadimplente com a
Fazenda Municipal, Estadual, Federal, FGTS e junto a Justiça do
Trabalho, quando da premiação, este não poderá receber a
mesma;
13.4. Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do
prêmio ou não cumprimento das exigências estabelecidas neste
Edital por parte do vencedor, os recursos serão destinados a
outro proponente classificado como suplente, sendo observada a
ordem de classificação discriminada pela Comissão de Seleção;
13.5. O vencedor autoriza, desde já, a SEMMAS e a Prefeitura
Municipal de Manaus o direito de mencionar seu nome e de
utilizar sua imagem em ações de difusão, quando entenderem
oportuno, sem qualquer ônus e demais direitos patrimoniais;
13.6. À SEMMAS e à Prefeitura Municipal de Manaus fica reservado o
direito de prorrogar, revogar, corrigir ou anular este Edital
havendo motivos ou justificativas para tais procedimentos
devidamente apresentados nos autos do processo de origem;

1.12 Profissão

1.13 Logradouro (Rua, Avenida, etc) 1.14 Número 1.15 Complemento
1.16 Município

1.17 UF

1.18 CEP

DECLARO QUE AS INFORMAÇŒES PRESTADAS SÕO VERDADEIRAS, SOB
PENA DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL.
Manaus, XX de XX de 2018
(ASSINATURA DO PROPONENTE)
------------------------------------------------NOME COMPLETO

NAVERIO NAVEGAÇÕO DO RIO AMAZONAS LTDA torna público que
recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Instalação nº 034/2017
sob o processo nº 2014/15848/15875/00872, que autoriza a atividade de
comercialização de combustíveis e serviços, com a finalidade de
reposicionamento de 02 (dois) tanques bipartidos (15/15) com
capacidade individual de 30m³ e adequações na área de abastecimento,
com validade de 12 meses, sito na Rua Maceió, nº 446, Adrianópolis
Manaus/AM.
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