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Edital nº 001/2019-SEMMAS 
Concurso-Prêmio Identidade Visual da Mascote 

Sauim-de-Manaus



O vencedor receberá um certificado, indicando 
ser o vencedor do CONCURSO-PRÊMIO PARA A 

ESCOLHA DA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA 
MASCOTE SAUIM-DE-MANAUS.



O primata sauim-de-coleira, que se encontra na lista
dos animais criticamente ameaçados de extinção,
desde 2005 é mascote do município de Manaus.



Criada pelo Decreto 4.094, 
de 6 de junho de 2018, a Área 
de Proteção Ambiental (APA) 
Sauim-de-Manaus abrange 
área de aproximadamente 
1.050,37 hectares, entre as 
Áreas de Preservação 
Permanente. Áreas Verdes e 
de particulares.





Selecionar a identidade visual do Sauim-de-Manaus,
mascote do município de Manaus, com a finalidade de
realizar campanhas publicitárias voltadas à educação
ambiental e à conscientização quanto a necessidade de
preservação do Sauim-de-Manaus.



• Pessoa Física:

✓Maiores de 18 anos;

✓Capazes, brasileiros natos ou naturalizados;

✓Estrangeiros (residentes  a pelo men0s 2 anos no Brasil)

✓Comprovar através de contrato de locação de imóvel ou 
comprovante de residência no nome do mesmo.



✓Instituição privada, com ou sem fins lucrativos, cujo estatuto ou
contrato social e cartão do CNPJ tenha como natureza o
desenvolvimento de atividades relacionadas as áreas de
comunicação social, artes visuais, design, marketing ou
publicidade e propaganda.



• Apenas será admitido o registro de uma inscrição por candidato;

• Em caso de um mesmo proponente inscrever duas ou mais
propostas, a primeira será desconsiderada e terá validade apenas a
ultima inscrição protocolizada.

• As inscrições são gratuitas;

• Data limite para inscrição? 10 DE JUNHO

• As inscrições devem ser realizadas em versão impressa, entregues
no setor de protocolo da Semmas, no horário de 8h às 14h.



Dúvidas sobre direito autoral?

• No 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 o direito de anular o prêmio conferido em
caso de irregularidades.

• O autor da proposta será o único a responder civil e criminalmente
em caso de reivindicação do direito de imagem de outrem.



Vedações

• Estão impedidos de inscrever-se neste Edital:

✓Pessoas físicas menores de 18 anos;

✓Pessoas físicas ou jurídicas que possuam parentesco com os membros da
Comissão de Seleção e com servidores da Semmas até 3º grau;

✓Servidores da Semmas ou pessoas que possuem parentesco com estes até
3º grau, com exceção de servidores que se encontram aposentados
(inativos);

✓Membros da Comissão Técnica e membros da Comissão de Seleção;

✓Concorrentes que estejam em situação irregular junto aos órgãos da União,
Estados, Municípios e Distrito Federal;



As apresentações de propostas 
terão duas fases:



semmas.manaus.am.gov.brgov





Formulário de Inscrição –Anexo I







Documentos

• Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União (Receita Federal), válida, obtida por meio do 
endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br;



Documentos



Documentos



Documentos



Documentos



• Certidão Negativa Estadual (SEFAZ) para contribuintes ou não 
contribuintes, válida, obtida 

Certidão não contribuinte:

Documentos







www.sifge.caixa.gov.br

• https://consulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp

Documentos Originais (on-line)
www.sefaz.am.gov.br;

http://www.sifge.caixa.gov.br/
https://consulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp


Documentos Originais (on-line)
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, válida, obtida no 

endereço: https://portal.trt11.jus.br/.



(on-line) 



(on-line) 



Check List (Técnica)
1.  Formulário preenchido e assinado (pessoa física ou jurídica);

2. Termo de Cessão de Direitos Autorais (assinado e datado);

3. Cópias de RG, CPF e Comprovante de residência (pessoa  física);

4. Cópias de RG, CPF e Comprovante de residência, Estatuto ou 
Contrato social e cartão do CNPJ (pessoa  jurídica);

5. Certidão de Débitos Relativos a Créd. Tribut. (Receita Federal);

6. Certidão Negativa Estadual (Sefaz);

7.Certidão de Regularidade do FGTS-CRF(Caixa);

(somente pessoa jurídica).

8.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TRT11);



Como identificar o envelope?
• DESTINATÁRIO:

✓Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAS

✓Edital nº 001/2019-Concurso-Prêmio para escolha da identidade visual
da mascote Sauim-de-Manaus.

✓Endereço: Rua Rubídio, 288- Vila da Prata, Manaus-Am, cep 69030-530.

✓A/C Diretoria de Administração e Finanças – DAF/SEMMAS.

• REMETENTE:

✓Nome completo do proponente;

✓Endereço completo do proponente;

*Envelopado /Lacrados/identificados.














