Manaus, terça-feira, 10 de julho de 2018
“As principais alterações da IN nº 05/2017 e as repercussões da reforma
trabalhista na terceirização de serviços pela Administração Pública”, a
ser realizado no período de 01 a 03 de agosto de 2018, na cidade de
Porto Alegre/RS, no valor total de R$ 10.902,00 (dez mil, novecentos e
dois reais).
Manaus, 10 de julho de 2018.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO E EVENTOS

IV – Ressaltar que os 03 (três) projetos de audiovisual no
formato Telefilme no gênero Documentário ou Ficção do Módulo 1 serão
financiados pelo Fundo Setorial de Audiovisual – FSA e obedecerão às
normas do FSA para contratação de investimentos nos termos do
Regulamento Geral do PRODAV, bem como, as regras relativas aos
direitos sobre conteúdos produzidos ou distribuídos, ao retorno
financeiro ao FSA e à prestação de contas conforme o Anexo IV –
Parâmetros para contratação do FSA – Projetos de Produção, conforme
determina o subitem 2.3 do referido edital. Os 03 (três) projetos de
audiovisual no formato Curta Metragem no gênero Livre do Módulo 2
serão financiados pelas MANAUSCULT e obedecerão às regras
estabelecidas no Termo de Concessão de Apoio Financeiro a ser
firmado entre o proponente e a MANAUSCULT, conforme determina o
subitem 2.6 do referido edital.
V – Determinar que no caso da perda do direito de algum
dos projetos contemplados listados acima em razão da não entrega ou
da entrega incompleta dos documentos listados no item 6.6 do referido
Edital, ou ainda, no caso de o proponente contemplado, no caso
daqueles financiados pela MANAUSCULT, não comparecer para a
assinatura do Termo de Concessão de Apoio Financeiro, sejam
convocados os projetos aprovados como suplentes, de acordo com a
ordem de classificação dos mesmos;
VI – Publique-se no Diário Oficial do Município – DOM.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

Manaus, 09 de Julho de 2018.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS – MANAUSCULT, no uso de
suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão de Seleção
do Edital Nº 003/2018 – Concurso-Prêmio Manaus de Audiovisual,
constituída através da Portaria N° 026/2018/MANAUSCULT, cujo
resultado foi publicado no Diário Oficial do Município - DOM em 11 de
junho de 2018;
CONSIDERANDO que após a análise criteriosa da
Comissão de Seleção houve a seleção de 6 (seis) projetos aprovados;
CONSIDERANDO o resultado da análise dos recursos
interpostos contra o resultado preliminar do referido edital.
RESOLVE
I – Convocar os 03 (três) proponentes aprovados no
Módulo 1 abaixo relacionados, totalizando o montante de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais), para a entrega da documentação específica
conforme orientações e demais informações previstas no Anexo V –
Documentação para Contratação pelo Agente Financeiro do Fundo
Setorial de Audiovisual – FSA, nos prazos estipulados e conforme
determinações do FSA, nos termos do Regulamento Geral do PRODAV:
IT
1
2
3

MÓDULO 1
Proponente
Título do Projeto
Eparrêi Produção Cinematográfica
Niños
Keila dos Santos Serruya
Minha Mãe
Luiz Augusto de Lima Gomes (Plongée
Mamulengo
Produções)

Situação
APROVADO
APROVADO
APROVADO

II – Convocar os 03 (três) proponentes aprovados no
Módulo 2, abaixo relacionados, totalizando o montante de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) para procederem à Etapa 3 – Análise dos
documentos referentes a habilitação jurídica e regularidade fiscal e
trabalhista, de caráter eliminatório:

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS EM
FACE DO EDITAL N° 003/2018 – CONCURSO-PRÊMIO MANAUS DE
AUDIOVISUAL
A Comissão de Seleção do Edital N° 003/2018 –
Concurso-Prêmio Manaus de Audiovisual, através de seu Presidente,
designada através da Portaria N° 026/2018/MANAUSCULT, publicado
no Diário Oficial do Município - DOM em 11 de abril de 2018, torna
público para conhecimento dos interessados o resultado da análise dos
recursos interpostos na fase de Seleção do supracitado edital.
No total, 03 (três) recursos foram impetrados e
posteriormente analisados pela supracitada Comissão de Seleção
obedecendo ao prazo estipulado conforme o disposto no art. 109 da Lei
8.666/93 e discriminado no item 9.2 do referido edital. Decorridos os
prazos legais para as contrarrazões por parte dos proponentes
impugnantes e não havendo mais manifestação dos mesmos, a
Comissão de Seleção chegou ao seguinte resultado final quanto a
análise dos recursos:
IT
1
2

IT
1

Proponente
Amazônia Produtora de Filmes
(Sambatango Filmes)
Rizoma Produção Audiovisual

Proponente
Amazônia Produtora de Filmes
(Sambatango Filmes)

MÓDULO 1
Título do Projeto
Made in Zona Franca - Isso Aqui
Não é um Happy End Americano
O Clã das Jibóias
MÓDULO 2
Título do Projeto
Subindo ao Céu

MÓDULO 2
IT
1
2
3

Proponente
Artrupe Produções Artísticas
Fita Crepe Filmes e Artes Cênicas
Rizoma Produção Audiovisual

Título do Projeto
Obeso Mórbido
O Barco e o Rio
O Presente

Situação
APROVADO
APROVADO
APROVADO

III – Determinar a abertura do prazo de 10 (dez) dias
corridos, improrrogáveis, a contar da publicação deste no Diário Oficial
do Município de Manaus, para que os 03 (três) proponentes
contemplados no Módulo 2 enviem a documentação prevista no item 6.6
do referido Edital;
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Manaus, 04 de Julho 2018.

Situação
INDEFERIDO
INDEFERIDO

Situação
INDEFERIDO

