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CONSULTA PÚBLICA 

A presente proposta de Edital está aberta como consulta aos interessados visando receber 
sugestões para seu aprimoramento, e somente depois do prazo estipulado voltará a ser 
examinada pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC). 
As sugestões deverão ser enviadas no período de 16 a 21 de Setembro de 2020 para o 
endereço - projetos@agenciacultural.org.br. 
 

MINUTA DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XX/2020 

  EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO ESPAÇO CULTURAL – 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 fará realizar 

CHAMAMENTO PÚBLICO objetivando seleção de propostas para Permissão de Uso do Espaço 

Cultural  TEATRO AMAZONAS, para a realização de eventos/espetáculos comerciais, até 

dezembro de 2020. 

As propostas, juntamente com a ficha de inscrição e documentos de habilitação, deverão ser 

entregues até dezembro do ano de 2020, podendo esse prazo ser prorrogado de acordo com o 

interesse público, no horário de 8h às 15h, no endereço abaixo: 

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL (AADC)  

Endereço: Rua Rio Purus, nº 103, Conjunto Vieiralves, loteamento Jardim Amazônia, Nossa 

Senhora das Graças, CEP 69053-050, Manaus/AM. 

Telefone: (92) 3234-0271. 

Setor de Protocolo 

ATT: Setor de projetos / Comissão de Análise Técnica 

São partes integrantes deste Edital: 

I – Ficha de inscrição 

II – Espaço cultural disponibilizado e estrutura de funcionamento 

III – Mapa de assentos do Teatro Amazonas com redução de 50% da capacidade de público 

IV - Valor de locação 

V – Protocolo Específico de Prevenção à COVID-19 

VI – Declaração de Autorização de Uso de Imagem 

VII – Declaração Negativa de Vínculo Empregatício  

VIII – Minuta de Termo de Permissão de Uso 

mailto:projetos@agenciacultural.org.br
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1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste Edital, a seleção de propostas para permissão de uso do 

Espaço Cultural TEATRO AMAZONAS, para realização de eventos/espetáculos, com 

bilheteria, ou eventos fechados, destinados a um público específico (convidados) 

para propostas habilitadas até dezembro de 2020, no espaço cultural ora ocupado 

e utilizado por esta Agência nos termos do Termo de Alvará e Autorização de Uso 

nº 001/2020-SEC, de 23 de Junho de 2020 e, com sua prorrogação datada de 24 

de Julho de 2020. 

1.2. As propostas habilitadas neste Edital, quando abertas ao público, irão compor a 

Programação do Equipamento Cultural mencionado no item 1.1, de acordo com o 

MANUAL DE USO, AS ESPECIFICIDADES FÍSICAS DAS ÁREAS SOLICITADAS e a 

DISPONIBILIDADE DA DATA, CONSOANTE A AGENDA DO TEATRO AMAZONAS; 

1.3. Poderão participar deste Edital como PROPONENTES: 

 

a) Pessoas Físicas, maiores de 18 anos que apresentem exclusivamente propostas de 

eventos fechado (para convidados), não podendo ser eventos com bilheteria, conforme 

procedimentos da Prefeitura de Manaus / SEMEF – Autorização de Impressão de de 

Documentos para Diversão Pública (AIDDP); 

 

b) Pessoas Jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, de natureza 

cultural, que poderão representar pessoas físicas, quando do interesse de ambos, conforme 

procedimentos da Prefeitura de Manaus / SEMEF – Autorização de Impressão de Documentos 

para Diversão Pública (AIDDP);  

 

2. DAS DEFINIÇÕES 

 

Para efeitos deste Edital ficam estabelecidas as seguintes definições: 

2.1. Evento: denomina-se evento todo e qualquer acontecimento planejado e produzido 

para um determinado dia e local, na forma de Espetáculo, Show, Festival, Mostra, 

Apresentação, de um ou mais segmentos e modalidades artísticas: Artes Visuais, Audiovisual, 

Dança, Música, Teatro, Circo, Ópera, Literatura, Culturas Populares, Ideias e suas 

transversalidades, Cultura Afrodescendente, Cultura Indígena, dentre outras.  

2.1.2. Tipo de Evento: 

a) Eventos com Bilheteria: proposta de permissão de uso para utilização do espaço 

cultural para eventos com venda de ingressos e com finalidade lucrativa de acordo com o 

referido Edital.  

2.1.3. Proposta de permissão de uso no espaço cultural – Teatro Amazonas 

Locação: uso do espaço cultural para realização de eventos com finalidade de vendas de 

ingressos, atividades com o público onde o uso do bem possa gerar lucro para o 
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Produtor que o organiza e realiza. Este tipo de uso gera ônus de locação do espaço 

conforme tabela de valores, constante no anexo IV deste Edital, estabelecida pela 

entidade administradora do espaço cultural.  

2.1.4.  As datas propostas pelos proponentes serão analisadas de acordo com a 

disponibilidade do Teatro Amazonas, visto possuir uma agenda de programação. 

2.1.5. Este edital não garante que as pautas solicitadas sejam atendidas. O atendimento 

da pauta está condicionado à execução do cronograma permanente do Governo do 

Estado do Amazonas, à adequação do pedido do local e à aprovação dos critérios.  

3. DA INSCRIÇÃO E PRAZO 

 

3.1 Os interessados poderão imprimir gratuitamente, a FICHA DE INSCRIÇÃO, anexo I, 

deste Edital e os demais formulários anexos, para encaminhamento de suas propostas, 

no site www.agenciacultural.org.br 

3.2 A ficha de inscrição, proposta e documentação de habilitação devem ser entregues na 

sede da AADC, em envelope lacrado, no setor de protocolo, de segunda a sexta-feira, 

de 8h às 15h, até dezembro de 2020. 

3.3 No envelope deverá constar o texto abaixo: 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº xx/2020 – EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO ESPAÇO 
CULTURAL TEATRO AMAZONAS  

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL (AADC) 
RUA RIO PURUS, Nº 103, CONJUNTO VIEIRALVES, LOTEAMENTO JARDIM AMAZÔNIA, NOSSA 

SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 69053-050, MANAUS/AM. 
ATT: Setor de projetos / Comissão de análise técnica 

 

4. DA HABILITAÇÃO 

4.1. Os interessados deverão apresentar os documentos abaixo, para habilitação: 

 

I. Se o proponente for PESSOA JURÍDICA: 
4.1.1. Contrato Social e alterações, ou alteração contratual consolidada; 

4.1.2. Certidão Negativa de Débito da Receita Federal e atualizada; 

4.1.3. Certidão Negativa de Débito do INSS e atualizada; 

4.1.4. Certidão Negativa de Débito do FGTS e atualizada; 

4.1.5. Certidão Negativa de Débito Estadual e atualizada; 

4.1.6. Certidão Negativa de Débito Municipal e atualizada; 

OBS: Será aceita Certidão Positiva, desde que esta esteja com efeito de Negativa. 

4.1.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

4.1.8. Certidão Negativa de Falência; 

http://www.agenciacultural.org.br/
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4.1.9. Atestado de capacidade técnica de realização de eventos de grande, médio e 

pequeno porte, conforme o evento proposto, para comprovar a sua efetiva execução, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 

II. Se o proponente for PESSOA FÍSICA: 
1. Cópia do documento de identidade do proponente; 
2. Cópia do CPF do proponente; 
3. Cópia do comprovante de residência atualizado do proponente. 
4. Certidão Negativa da Secretaria de Estado da Fazenda Estadual (SEFAZ) 

 

4.2. A PROPOSTA deverá conter:  

I. Proposta para locação conforme Anexo IV deste Edital; 

II. Razão social, endereço, telefone/fax e o CNPJ da proponente; 

III. Data, nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva 

procuração, comprovando que o mesmo está legalmente constituído, com 

assinatura e carimbo do CNPJ da proponente; 

IV. Valor total da proposta para o espaço cultural, considerando o valor mínimo fixado 

no presente Edital; 

V. Histórico da empresa produtora do evento;  

VI. Sinopse completa do show, espetáculo ou evento; 

VII. Rider Técnico (mapa de cenário, som e luz); 

VIII. Duração do evento, Classificação etária e valores de ingresso (inteira e/ou meia-

entrada); 

IX. Críticas de jornais e outros anexos que o proponente julgar necessário para melhor 

análise da proposta e 

X. Qualquer outro material que considerar relevante para análise da proposta. 

 

Observações: 

a) A proposta de preço será apresentada impressa por computador, sem rasuras e 

entrelinhas, em papel timbrado da empresa, obedecendo a descrição do espaço 

cultural – Teatro Amazonas; 

b) O Prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 180 (cento e oitenta) 

dias, contado a partir da data de apresentação da mesma. Caso não haja prazo 

estipulado na proposta, a Comissão considerará os 180 (cento e oitenta) dias; 

c) O proponente deverá indicar na sua proposta, às datas de interesse, considerando 

o período informado no objeto; 

d) O valor ofertado deverá ser por dia de evento; 

e) Todos os números relativos à quantidade, prazo e percentual, deverão ser 

expressos por algarismo e escritos por extenso. Havendo conflito entre os algarismos e 

o expresso por extenso, prevalecerá o por extenso; 

f) Deverão estar expressos os valores dos ingressos e a quantidade de ingressos 

disponíveis na proposta encaminhada; 
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g) Para elaboração da proposta, os interessados poderão realizar visita técnica ao 

espaço cultural, a fim de familiarizar-se com a natureza e vulto do mesmo, a facilidade, 

a dificuldade e o recurso existente, bem como, obter outras informações que julgar 

necessárias, não podendo alegar posteriormente, em qualquer hipótese, o 

desconhecimento das particularidades do espaço cultural citado anteriormente e 

h) A cessão de uso do Teatro Amazonas está condicionada obrigatoriamente à 

divulgação do apoio com o texto: “Governo do Estado do Amazonas/Secretaria de 

Estado de Cultura e Economia Criativa/Agência Amazonense de Desenvolvimento 

Cultural” acompanhado ou não de símbolos, sem personificação de autoridades, 

constando em todo material visual e auditivo relacionado à proposta, obedecidas às 

normas e padrões de aplicação das logomarcas do Governo do Estado do Amazonas, 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de 

Desenvolvimento Cultural (AADC). 

 

5. DAS CONDIÇOES DE REALIZAÇÃO 

 

5.1. É terminantemente proibido a proponente apresentar propostas:  

a) Que gozem de má reputação e falta de integridade, que atentem contra a ordem 

pública ou que prejudiquem a imagem do Estado; 

b) Que infrinjam o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra lei ou norma 

jurídica vigente; 

c) Que envolvam atividades com características de insalubridade e/ou periculosidade, 

com potencial de destruição, descaracterização ou degradação total ou parcial da 

fachada e/ou do interior do imóvel em questão. 

d) Que causem, ou possam vir a causar, impacto negativo à saúde ou ao meio ambiente; 

e) Que façam apologia ao uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou outras drogas; 

f) Que sejam ligadas a jogos de azar ou especulativos, salvo se regulamentados em 

legislação específica; 

g) Cujos proponentes organizadores e/ou promotores não desfrutem de bom conceito 

junto à comunidade, estejam com restrição cadastral, impedidos de operar ou em 

litígio com o Estado ou a AADC;  

h) Que explorem trabalho infantil, degradante ou escravo; 

i) Que violem direitos de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual; 

j) Que evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de 

qualquer natureza; 

k) Que façam uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 

de autoridades ou servidores públicos; 

l) Que causem deterioração de prédios, edificações, obras, restauros e de acervos; 

m) Que fizer a sublocação do espaço cultural de acordo com a proposta contemplada 

neste Edital. A multa pelo não cumprimento deste item, acarretará em 10% do valor 

total para o Proponente e o impedimento de participações futuras em outras 

chamadas públicas realizadas pela AADC, no ano vigente.  
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n) De proponentes que possuam dentre os seus dirigentes Membro do Poder Executivo – 

Municipal e Estadual, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de 

Contas do Estado, ou respectivo cônjuge, companheiro ou com grau de parentesco 

consanguíneo em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, em 

obediência ao inciso VI, do artigo 2º da Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Justiça 

- CNJ, de 18 de outubro de 2005 (redação alterada pela Resolução nº 229 de 

22/06/2016);  

o) De SERVIDORES da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas 

(SEC), da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), do Conselho 

Estadual de Cultura e do Conselho Estadual de Patrimônio Histórico desde a nomeação 

ou eleição, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, em obediência ao inciso VI, do artigo 2º da 

Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, de 18 de outubro de 2005 

(redação alterada pela Resolução nº 229 de 22/06/2016);  

p) Que envolvam maus tratos a animais; 

q) Respeitar a taxa máxima de 90 decibéis na sonorização do espetáculo, que será 

medida pela Gerência de Cenotécnica do espaço. 

5.2. Ficam sob a responsabilidade dos proponentes selecionados todas as despesas de 

traslado, hospedagem e alimentação, no caso de serem classificados proponentes que 

necessitem de tais serviços; 

5.3. O borderô com a arrecadação deverá ser fechado no Teatro Amazonas em até 1h30 

(uma hora e meia) após o início do espetáculo; 

5.4. Na bilheteria o atendimento de vendas de ingressos, quando houver, fica sob 

responsabilidade do Teatro Amazonas, devendo o proponente designar um responsável para 

apoio e acompanhamento das vendas. 

 5.5. É de responsabilidade do proponente selecionado todos os contatos, contratações, 

custos e encargos para o desenvolvimento da apresentação selecionada; 

5.6. Os custos com a empresa de Bilheteria para a emissão dos ingressos são de inteira 
responsabilidade do Produtor.  

5.7. É de responsabilidade do proponente selecionado todos os alvarás e permissões 

legais (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, CREA, Juizados da Infância e Adolescência etc) para a 

realização do evento, sob pena de cancelamento de pauta; 

5.8. É de responsabilidade do Proponente a retirada dos materiais do evento, do lixo 

proveniente do mesmo e a limpeza do espaço disponibilizado para eventos com coquetel;  

5.9. O proponente selecionado autoriza a AADC, a registrar e utilizar institucionalmente 

sua imagem na mídia impressa, na internet e em outros materiais para divulgação, sem que 

seja devida nenhuma remuneração a esse título; 

5.10. Será realizada uma vistoria na liberação do espaço para uso e também na sua 

devolução, conforme as condições de uso do Teatro Amazonas que será acompanhada por um 

funcionário do Teatro a ser designado; 

5.11. O estacionamento do Teatro Amazonas é comum a todos os visitantes do espaço 

cultural e permite ao usuário a ocupação da vaga mais próxima ao local de interesse e 
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acessibilidade. A AADC e Secretaria de Cultura e Economia Criativa não garantem vaga de 

estacionamento; 

5.12. Para cargas e descargas, reserva-se o direito de uso para as produções em horários 

específicos e combinados com a coordenação do espaço cultural;  

5.13. A AADC e o Teatro Amazonas também não se responsabilizam por danos materiais 

ou morais ou furto do veículo estacionado nas imediações do espaço cultural do Teatro 

Amazonas e 

5.14. Não constará como partes da lotação do Teatro Amazonas, os lugares cativos 

referentes às frisas 01, 02, 16, 18 e 20, camarote 20 no 1º pavimento, camarote do 

Governador e as 12 (doze) cadeiras da fila N da plateia. 

 

6. DOS VALORES DE LOCAÇÃO 

 

6.1. Para formalização da proposta de Permissão de Uso do Teatro Amazonas o 

proponente poderá realizar visita técnica de forma a verificar as normas de uso do espaço 

cultural.  

6.1.1 O proponente vencedor para realização dos eventos deverá obedecer às normas 

de uso do espaço. 

6.2. Propostas de eventos/espetáculos e congêneres de caráter eminentemente 

cultural, artístico e lucrativo, direcionados a realização no Espaço Cultural – Teatro Amazonas 

terá a cobrança de locação do espaço conforme anexo IV deste Edital. 

6.3. A fiscalização da quantidade de ingressos vendidos se dará por meio da 

apresentação dos borderôs e informações repassadas aos órgãos de fiscalização. 

 

7. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

Após a entrega das propostas e documentações, a Comissão de Análise Técnica procederá à 

análise das propostas e posteriormente a análise das documentações. 

7.1. A proposta será avaliada por uma Comissão de Análise Técnica, constituída por 3 

(três) representantes, 2 (dois) da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e 

1 (um) do Teatro Amazonas.  

7.2. A avaliação será feita conforme a ordem de recebimento e deferido ou indeferido 

de acordo com a demanda e a disponibilidade do Espaço Cultural – Teatro Amazonas, 

solicitado para permissão de uso, tendo como critério os seguintes requisitos: 

a) Qualidade da proposta/ espetáculo / evento; 

b) Adequação ao espaço físico pretendido; 

c) Detalhamento claro e coerente da solicitação e da ficha de inscrição; 

d) Perspectiva de contribuição ao enriquecimento artístico e cultural da comunidade; 

e) Obediência às normas de uso do espaço cultural e 
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f) Disponibilidade de agenda de acordo com a ordem de inscrição de cada proposta; 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

7.3 Se houver mais de uma solicitação para uso na mesma data, a preferência será 

daquele que tiver realizado a primeira inscrição, ficando a outra solicitação pelo 

reagendamento de nova data desde que haja disponibilidade de agenda. 

 7.4 A AADC e a SEC reservam-se o direito de cancelar a permissão de uso, quando 

houver modificações na proposta apresentada e selecionada na fase de credenciamento 

público e a apresentada no ato da assinatura do Termo. 

7.5 Os casos omissos serão resolvidos pela presidente da Agência Amazonense de 

Desenvolvimento Cultural (AADC).  

 

8. DAS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

 

Para os efeitos de realização de formalização do Termo de Permissão de Uso de Locação do 

Espaço Cultural - Teatro Amazonas, ficam estabelecidas as seguintes exigências: 

8.1. Todas as declarações encaminhadas deverão estar reconhecidas em cartório ou 

poderão ser apresentadas em cópias, desde que a licitante apresente a original para 

conferência da Comissão; 

8.2. Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação das propostas, não cabendo qualquer pedido de indenização ou de reembolso 

por eventuais despesas decorrentes da formulação ou apresentação dessas; 

8.3. Nas propostas de eventos para locação do Espaço Cultural, deverão conter a 

permissão de uso dos equipamentos necessários a depender da natureza do evento a ser 

realizado, tipo banheiros químicos, geradores de energia elétrica ou solicitar rebaixamento de 

energia junto a concessionária de energia elétrica, palco complementar, estruturas de 

isolamento (gradis) entre outros que se fizerem necessários; 

8.4. Os eventos a serem realizados no Espaço Cultural – Teatro Amazonas, as produtoras 

deverão providenciar todas as autorizações junto ao Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal 

Finanças, Delegacia da Infância e Juventude, Secretaria de Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, Conselho Regional de Engenharia do Amazonas (CREA) e demais órgãos 

competentes; 

8.5. Cabe aos promotores dos eventos comerciais, providenciar o recolhimento 

referente às taxas e percentuais relativos ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 

(ECAD) e Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT) ou apresentar declaração de isenção 

emitida pelas mesmas, sob pena de cancelamento da proposta/evento; 

8.6. Os proponentes das propostas aprovadas se comprometerão, no ato da assinatura 

do Termo de Permissão de Uso, zelar pelo espaço cultural locado, cumprir normas contratuais 

e regulamentos, sempre observando as especificidades e a finalidade do espaço. 



 

Rua Rio Purus, n° 103, CJ Vieiralves, CEP: 69.053-050, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM – Fone: (92) 3234-3667 
C.N.P.J.: 13.659.617/0001-65 – Inscrição Municipal: 13792301 – Inscrição Estadual: ISENTO 

 
 

9. DO RESULTADO 

 

9.1. A seleção será realizada em 3 (três) fases, todas eliminatórias: 

1º Fase: Compreende a análise técnica das propostas; 

2ª Fase: Compreende a análise documental e 

3ª Fase: Propostas aprovadas  

9.2. O resultado do certame será publicado no site www.agenciacultural.org.br  no 

decorrer do ano vigente, de acordo com o recebimento das propostas, seguida da devida 

avaliação. 

9.3. Esta proposta será programada no espaço compatível de acordo com a agenda e 

com ajuste (quando necessário), do período proposto.  

 

10. DA PERMISSÃO E DA VIGÊNCIA 

 

10.1. Será firmado Termo de Permissão de Uso (anexo X) com a PERMISSIONÁRIA. 

10.2. O Termo de Permissão de Uso a ser assinado com a PERMISSIONÁRIA terá vigência 

de acordo com o período acordado com AADC. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE E PERMISSIONÁRIA 

 

11.1. As obrigações da AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

(AADC) e da PERMISSIONÁRIA são as estabelecidas no instrumento de Termo de Permissão 

de Uso de Locação do Espaço Cultural – Teatro Amazonas parte integrante deste Edital. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES E PREVENÇÕES QUANTO A PANDEMIA DE COVID-19 

12.1. Em virtude da pandemia de COVID-19 e seguindo as orientações constantes no 

Decreto do Governo do Estado nº 42.550 de 24 de julho de 2020, o espaço cultural irá dispor 

de 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade, conforme dispõe o Art. 1º, II, d, do referido 

decreto:  

“ a) cinemas, teatros, circos e espaços culturais, respeitada a lotação máxima de 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade.” 

b) a capacidade de público poderá ser alterada a qualquer momento, conforme 

orientações por decretos governamentais. 

            12.2. Acerca da reformulação do cronograma de funcionamento das atividades, o 

equipamento cultural seguirá o protocolo da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 

no qual disponibilizará o protocolo específico de prevenção, em local visível e de amplo acesso, 

bem como pode ser visualizado no Anexo VI deste Edital, conforme dispõe o Parágrafo Único, 

do Art. 1º do Decreto mencionado acima. 

            12.3. Ademais, ainda em conformidade com o referido Decreto, importante destacar 

que o mesmo dispõe: 

http://www.agenciacultural.org.br/
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“ Art. 3.º O inciso VIII do artigo 1.º do Decreto n.º 42.330, de 28 de maio de 2020, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 1.º ....................................................................................  
VIII - a realização de eventos, promovidos pelo Governo do Estado do Amazonas, de 
quaisquer natureza, incluída a programação dos espaços culturais públicos. ”  

Art. 4.º A alínea b do inciso IV do artigo 7.º do Decreto n.º 42.330, de 28 de maio de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 7.º ...................................................................................  
IV - .................................................................................:  

b) as apresentações de artistas, ao vivo, em restaurantes, bares, eventos sociais, 

espaços culturais e orquestras, na modalidade mencionada na alínea anterior, respeitando-se o 

distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre os músicos, e de 2m (dois metros), 

entre os músicos e os clientes.” 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. Em todos os eventos com coquetel realizados no Espaço Cultural – Teatro 

Amazonas os interessados devem assegurar a limpeza completa da área utilizada bem como 

todas as providências necessárias para minimizar o impacto ambiental, principalmente com a 

coleta de materiais dispensados pelo público (latas, garrafas, plásticos, papéis, sobras de 

alimentos etc), dando a cada um deles a destinação correta; 

 

13.2. A estrutura de eventos a serem realizados no Espaço Cultural – Teatro Amazonas 

de forma alguma deverá inviabilizar ou comprometer a segurança, o acesso e o funcionamento 

normal das atividades realizadas no espaço contratado; 

 

13.3. Todas as concessões estarão condicionadas à disponibilidade de acordo com o 

cronograma e carga horária dos servidores e técnicos da Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa;  

 

13.4. A AADC poderá reservar 20% da pauta disponível para realização de parcerias de 

interesse do Governo do Estado, bem como outras de interesse público; 

 

13.5. É terminantemente proibida a sublocação do Espaço Cultural – Teatro Amazonas 

contemplado neste Edital. A multa pelo não cumprimento deste item, acarretará em 10% do 

valor total da proposta aprovada e o impedimento de participações futuras em outras 

chamadas públicas realizadas pela AADC no ano de vigente. Não haverá prorrogação do prazo 

e horário de inscrição; 

 

13.6. Deverão estar expressos os valores dos ingressos e a quantidade de ingressos 

disponíveis na proposta encaminhada;   
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13.7. Os casos omissos serão resolvidos pelos respectivos gestores dos Espaços Culturais 

da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e em última instância pela própria 

Presidente da AADC; 

 

13.8. Os pedidos de agenda, confirmados e ajustados, só poderão ser objeto de até 2 

(duas) mudanças solicitadas pela proponente, justificada previamente; 

 

13.9. A AADC reserva-se o direito de transferir e cancelar o evento, considerando-se o 

elevado interesse público, fatos da natureza, situações físicas e técnicas supervenientes; 

 

13.10. A apresentação da proposta implicará na tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento; 

 

13.11. A permissionária ficará responsável pela legalização de qualquer serviço que for 

necessário, junto aos órgãos Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive direitos autorais; 

 

13.12. A permissionária responderá, civil e criminalmente por todos os prejuízos, perdas 

ou danos que por si ou terceiros causarem ao espaço, ao patrimônio público, aos servidores ou 

a terceiros; 

 

13.13. Em caso de dúvida e/ou esclarecimentos, os interessados poderão enviar e-mail 

para projetos@agenciacultural.org.br ou contatar pelo telefone 3234-0271 (setor de projetos). 

 

13.14. É vedada a participação na licitação de empresas: 

a) Declaradas inidôneas ou impedidas de licitar ou contratar com o Estado e a 

AADC. 

b) Sob processo de falência ou concordata. 

c) Suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de 

contratar com a AADC. 

 

 

Manaus,         de                  de 2020. 

 

EDVAL MACHADO JUNIOR 

Presidente  

 

REJANE CRUZ DE SOUZA BARBOSA 

Diretora 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

TIPO DE EVENTO: (  ) LOCAL         (  ) NACIONAL         (  ) INTERNACIONAL 

Espaço Cultural: 
1. TEATRO AMAZONAS  
(  ) INTEGRAL — Salão de Espetáculos, Hall e 4 varandas 

(  ) SALÃO DE ESPETÁCULOS  

(  ) FOYER/HALL  

(  ) VARANDAS 

(  ) JARDIM 

(  ) ÁREA PARCIAL — Salão de Espetáculos e Hall 

Opção de pagamento 
 

(  ) Locação do Espaço / diária                              (  ) % da bilheteria / diária 

Nome do Evento: 

Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone:                                  Celular:                                         Fax: 

E-mail: 

Data do Evento:  

 
SINOPSE (máximo 05 linhas) 

 
 
 
 
 
Classificação Etária: 
 
Livre  (    ) 
Não recomendado para menores de 10 anos (   ) 
Não recomendado para menores de 12 anos (   ) 
Não recomendado para menores de 14 anos (   ) 
Não recomendado para menores de 16 anos (   ) 
Não recomendado para menores de 18 anos (   ) 
 
TEMPO DE DURAÇÃO DO EVENTO: ______________________________________ 
 
Proposta de Valores: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Manaus, _________ de _________ de 2020. 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa 

 

Declaramos para todos os fins que, temos total conhecimento do Edital e suas cláusulas e 
anexos, assim como, conhecimento da infraestrutura do equipamento cultural acima. 

 



 

Rua Rio Purus, n° 103, CJ Vieiralves, CEP: 69.053-050, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM – Fone: (92) 3234-3667 
C.N.P.J.: 13.659.617/0001-65 – Inscrição Municipal: 13792301 – Inscrição Estadual: ISENTO 

 
 

ANEXO II 
ESPAÇO CULTURAL DISPONIBILIZADO E ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO 

 

1. TEATRO AMAZONAS 

Espaços disponibilizados: TEATRO AMAZONAS - INTEGRAL – Salão de Espetáculos, Foyer/Hall, 

Jardim e 4 varandas; SALÃO DE ESPETÁCULOS; HALL; ÁREA PARCIAL – Salão de Espetáculos e 

Hall, destina-se exclusivamente a apresentações de espetáculos com elevado índice de 

aprimoramento artístico, nas áreas da música, da dança e do teatro, sem teor político-

partidário ou religioso, observando-se a compatibilidade do espetáculo com as características 

físicas e históricas do Teatro. Nos casos de espetáculos de música popular, os mesmos deverão 

ter tratamento acústico e serão previamente aprovados pela Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa, mediante apresentação de roteiro. Os espetáculos dirigidos ao público 

infantil deverão ser previamente analisados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa, mediante apresentação do roteiro e atender a faixa etária igual ou superior a 6 anos. 

A Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa / Teatro Amazonas se reserva o direito 

de solicitar material de divulgação de todo e qualquer espetáculo/grupo que achar necessário, 

para análise prévia. 

ENDEREÇO 

Praça São Sebastião, s/n – Centro 

Cep.: 69.010-240 

Manaus – Amazonas – Brasil 

Telefones:      (92) 3622-2420 

Telefone/fax: (92) 3622-1880 

Bilheteria:     (92) 3232-1768 

E-mail: direção_ta@cultura.am.gov.br / programação_ta@cultura.am.gov.br 

Site: teatroamazonas.com.br  

 

ESTACIONAMENTO 

O estacionamento do Teatro tem capacidade para 90 carros, sendo 02 vagas reservadas para 

pessoas com deficiência e 03 para idosos, conforme norma da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) 9050, posicionados em fila indiana e 45º graus, e é disponibilizado somente 

durante o horário de visitação e espetáculos. 

 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Administração: segunda a sexta das 9h às 15h. (TEMPORARIAMENTE) 
Visitação turística: terça a sábado das 9h às 15h. (TEMPORARIAMENTE) 
 
 

mailto:direção_ta@cultura.am.gov.br
mailto:programação_ta@cultura.am.gov.br
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CAPACIDADE DE PÚBLICO (DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA 

EM SAÚDE DO AMAZONAS E DO DECRETO GOVERNAMENTAL) 

Salão de espetáculos: 354 lugares incluindo os cativos. 
Plateia: 132 poltronas, sendo 06 cativos (fila N). 
 
 
Frisa: 57 cadeiras distribuídas em 19 Frisas (as Frisas 03, 04, 05 e 06 são destinadas às 
pessoas com deficiência). Não estão inclusas as Frisas: 01, 02, 16, 18 e 20 (15 cativos), 
bem como as frisas 09, 10 e 1º pavimento 19 ficam como sugestão para atendimento à 
imprensa. 
 
1º pavimento: 56 cadeiras distribuídas em 22 camarotes, sendo 3 lugares cativos 
(camarote 20), e 12 lugares cativos (Camarote do Governador). 
2º pavimento: 65 cadeiras distribuídas em 25 camarotes. 
3º pavimento: 44 cadeiras distribuídas em 19 camarotes, sendo o camarote 17 
destinado às pessoas com deficiência, 1 camarote / cabine de audiodescrição para 
deficientes visuais e 1 camarote para cabine de iluminação. 
Obs: As cadeiras das frisas e camarotes não são marcadas/numeradas, apenas os 
camarotes possuem numeração de identificação. 

 

Foyer/Hall de Entrada: utilizado para serviços de coquetel para até 150 pessoas. 

 

Salão de Espetáculos: utilizado para espetáculos para até 345 pessoas, sendo 24 cativos 

para a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. 

 

Varandas laterais: utilizadas para serviços de coquetel para até 100 pessoas (térreo) e até 

100 pessoas (1º pavimento). 

 

Jardins: utilizado para serviços de coquetel para até 400 pessoas. 

 

O QUE NÃO SE DEVE REALIZAR NO TEATRO AMAZONAS 

 Audições; 

 Espetáculos de cunho preparatório/educacional; 

 Espetáculos de grupos religiosos ou centrados em temática religiosa; 

 Espetáculos de grupos escolares; 

 Solenidades de formatura; 

 Entrega de títulos; 

 Abertura e encerramento de congresso, simpósio, seminários e similares; 

 Reuniões de entidades e 

 Desfile de qualquer natureza.  

Dúvidas eventualmente surgidas na aplicação destas normas serão dirimidas pela Secretaria de 

Estado de Cultura e Economia Criativa. 
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OBS: Não consumir alimentos nas dependências do Salão de Espetáculos (plateia) / Salão 

Nobre e Corredores de Circulação do Teatro Amazonas, sendo autorizado somente nas 

dependências do camarim (01 e 02) e em outros locais expressamente permitidos (Hall e área 

externa). 

PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO 

 Assinatura do contrato; 

 Cadastramento do espetáculo no sistema informatizado da bilheteria; 

 Liberação do espetáculo junto aos órgãos competentes; 

 Emissão de ingressos; 

 Liberação dos ingressos; 

 Conferência dos ingressos pelo Teatro Amazonas; 

 Venda dos ingressos; 

 Definição de dias e horários de montagens, ensaios e necessidades de material e equipe 

técnica e 

 Definição de pessoal autorizado no dia do espetáculo. 

 

1. Cadastramento do espetáculo no sistema informatizado da bilheteria: para iniciar o 

processo de cadastramento, a companhia, o Produtor ou o artista deverá encaminhar à 

administração do Teatro Amazonas, o valor dos ingressos, classificação, release e o horário do 

espetáculo, 15 dias antes da realização do evento. 

 

2. Liberação do espetáculo: os órgãos, abaixo mencionados, regem a produção de espetáculos 

em Manaus, e devem ser procurados pelos produtores para liberação do espetáculo. O não 

desembaraço de documentos junto a estas entidades poderá comprometer a realização dos 

espetáculos e/ou até a suspensão, conforme determinam as leis (anexos). Os documentos 

determinantes de cada órgão deverão ser entregues no Teatro Amazonas, pelo Produtor, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data do espetáculo. 

 

 ECAD: responsável pelos direitos autorais dos compositores, cobra taxa de até 10% da 

bilheteria sobre músicas protegidas. No caso de música de domínio público, o 

Produtor deverá solicitar o documento de liberação do pagamento da taxa, 

conforme Lei nº 9.610/98 de 19.02.98, em especial os art. 29, VIII, b, c, d, e, f, g, art. 

31, art. 68, § 2º, 3º, 4º e art. 99. 

 SBAT: responsável pelos direitos autorais dos autores teatrais, cobra taxa semelhante 

ao ECAD. 

 

3. Emissão dos ingressos: os ingressos para o Teatro Amazonas deverão ser emitidos de 

acordo com a lotação da casa (ver item 1 do anexo II) e alinhada com a empresa prestadora do 

serviço de bilheteria, contratada pela AADC.  
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4. Liberação dos ingressos: a produção do espetáculo deverá procurar a prefeitura municipal 

de Manaus, através da Secretaria Municipal de Finanças (SEMEF) e solicitar o número da 

autorização de impressão de documentos para diversão pública (AIDDP) para cadastramento e 

liberação da venda dos ingressos na bilheteria informatizada do Teatro e realização do 

espetáculo. 

 

5. Venda de ingressos: A venda de ingressos dos espetáculos do Teatro Amazonas se dará na 

bilheteria do teatro e/ou online pelo site oficial de vendas, observando-se a data de início das 

vendas, divulgada na imprensa ou acordada com o Teatro. O Produtor deverá informar ao 

Teatro, se cheques, cartões de crédito e débito serão aceitos como forma de pagamento na 

venda de ingressos, ficando a produção do evento responsável pela maquineta. O horário de 

funcionamento da bilheteria de espetáculo fica restrito aos dias normais, exceto os 

espetáculos com realização aos domingos.  

Os custos com a empresa de Bilheteria para a emissão dos ingressos são de inteira 
responsabilidade do Produtor.  
 
6. Meia-Entrada: O decreto nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 que regulamenta a nova lei da 

meia-entrada (Lei n° 12.933/2013) e o estatuto da juventude (Lei n° 12.852/2013), garantem 

que 40% dos ingressos de um evento sejam destinados à meia-entrada. A legislação pertinente 

concede o respectivo direito aos estudantes, idosos e pessoas com deficiência, com as 

respectivas carteiras, além de jovens de baixa renda, professores em adquirir ingressos pela 

metade do preço. A Lei nº 749 de 07 de janeiro de 2004, do município de Manaus também 

garante o benefício da meia-entrada aos estudantes da educação básica e de jovens e adultos, 

profissionais e dos cursos pré-vestibulares, assim como aos da educação superior.  E a Lei 

Promulgada nº 241/2015 estabelece os direitos para as pessoas com deficiência. 

O não cumprimento da legislação por parte dos produtores implicará em multas aos infratores. 

 

7. Definição dos dias e horários de montagens e ensaios, material, equipe técnica e camarins: 

o Produtor deverá encaminhar ao setor de programação do Teatro Amazonas documento com 

todas as informações necessárias para a operacionalização do evento, conforme o que segue: 

 Mapa de cenário, som e luz; 

 Horários de montagem de som e luz, de acordo com a programação do Teatro 

Amazonas; 

 Horário de passagem de som às 15h e ensaios até 1h antes de iniciar os espetáculos; 

 Material cênico necessário para a realização do espetáculo: instrumentos, praticáveis 

etc; 

 Equipe técnica necessária: iluminadores, sonoplastas e maquinistas; 

 Quantidade de camarins a serem utilizados durante ensaios e dias de espetáculo; 

 Roteiro básico do espetáculo: intervalos etc; 

 Outras providências que se fizerem necessárias; 

 O prazo para definição destas necessidades junto às gerências de cenotécnica e de 

logística do teatro é de no mínimo 2 (dois) dias antes da data da primeira 

montagem/ensaio; 
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 Encontra-se à disposição do Produtor, na Gerência de Cenotécnica do teatro, 

formulário padrão para preenchimento; 

 Todo e qualquer material cênico, instrumento ou móvel do Teatro Amazonas só 

poderá transitar dentro do mesmo mediante autorização prévia das gerências de 

cenotécnica e logística, e o proponente deverá obrigatoriamente ser acompanhado 

pela equipe técnica do local. A saída de material não é permitida. 

 

8. Pessoal autorizado no dia do espetáculo: O setor de Logística do Teatro irá expedir uma 

listagem com os nomes dos funcionários, produtores e equipe de produção autorizada a 

entrar pela porta de serviço (de acordo com a informação recebida do Produtor Local).  

 

Esta lista será rigorosamente observada 2 (duas) horas antes do início do evento. O Produtor 

deverá encaminhar os nomes ao setor antecipadamente, para que os mesmos sejam 

incluídos, no mínimo 2 (dois) dia antes da data do evento. 

O não cumprimento desta determinação acarretará o impedimento do acesso de pessoal em 

serviço. 

 

9. Para a realização de Apresentações: Locais, Nacionais e Internacionais, bem como de 
eventos comerciais e, de acordo com exigência da Prefeitura de Manaus, através da 
Secretaria Municipal de Finanças (SEMEF), existe a necessidade de indicação de Produtora 
(Local) que seja responsável pela efetuação dos trâmites contratuais e de Solicitação de 
Locação junto à Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural - AADC (entidade 
responsável pela locação da unidade cultural) e também junto a Prefeitura de Manaus para 
liberação da AIDDP. 
 

EQUIPE E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS 

 

Equipe de atendimento de espetáculos: 

 Indicadores de lugares  

 Supervisores de Espetáculos  

 Porteiros  

 Bilheteiros 

 Auxiliares de limpeza 
 

Equipe de palco: 

 Cenotécnicos (maquinistas, operadores de som, luz, montadores e eletricista) 

Só operam durante a montagem. Não operam durante a apresentação; 

 Camareiras 

 Bombeiro Civil 

 

Palco: 

Dimensões do Palco 
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 29 varas cênicas, com manobras manuais, das quais 5 (cinco) são de 
iluminação cênica e as demais divididas para cenários, telão branco, pernas, rotunda e 
bambolinas; 

 Largura da boca de cena: 10,56 m; 

 Profundidade a partir da boca de cena: 11,97m; 

 Proscênio (incluindo elevador do fosso da orquestra): 
Altura: 2,30m; 
Largura: 11,90m; 
Comprimento: 7,20m; 

 Altura da boca de cena: 6,50m  

 Altura do urdimento: 14m. 

 Área útil total: 123,29 m 
 
Obs.: O proscênio ou fosso da orquestra (2,25m de largura) possui elevador elétrico com 
possibilidade de pausa em três níveis: fosso, plateia e palco. 
 
Fosso da Orquestra 
Altura: 2,30 m 
Largura: 11,90 m 
Comprimento: 7,20 m 
Observação: O proscênio ou fosso da orquestra (2,25m de largura) tem elevador elétrico 
com possibilidade de pausa no fosso, na plateia e no palco. 
 

Praticáveis:  

 12 plataformas pantográficas. 
 
Cadeiras: 

 40 unidades na cor preta. 
 
Estantes de partitura: 

 20 estantes. 
 
Iluminação 

Mesa digital Compulite D.lite 40 fader  
•        80 canais de 2Kw e 5Kw;  

•         4 elipsoidal ETC de 19º;  

•         4 elipsoidal ETC de 26º;  

•         8 elipsoidal ETC de 36º;  

•         5 elipsoidal ETC de 50º;  

•        14 fresnel strand de 1.000W;  

•        20 refletores par 64 f#5;  

•        16 refletores par 64 f#2;  

•        12 refletores par 64 f#1;  

•        12 refletores de par led 3W;  

•         26 refletores de par led 10W  
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Sonorização 
 
Sistema de P.A (Público) 

 6 caixas line ativa alive 306A Staner; 

 2 caixas ativas de sub grave 1000watts DB Techonologies; 

 1 mesa de som digital 32 canais ls9 Yamaha (Obs: O equipamento encontra-se em 
manutenção);    

 1 caixa de medusa 36 conec em aço (sem splitter); 
 
Sistema de Palco (Monitor) 

 2 caixas ativa 300w tsa 420 Staner (side); 

 2 caixas sub grave 200w psw212 Staner (side); 

 1 caixa ativa 300w tsa 420 Staner (retorno); 

 2 caixas passivas 300w ts 420 Staner (side); 

 1 caixa passiva 300w ts 420 Staner (retorno); 
 
Sistema de Microfones 

 3 microfones sem fio slx2/sm58 Shure; 

 4 microfones com fio vocal d5 AKG; 

 1 microfones head-set pw sset 45 AKG; 

 3 microfones com fio Shure modelo 8900. 

 1 CDJ Pioneer 200 

* Respeitar a taxa máxima de 90 decibéis na sonorização do espetáculo, que será 
medida pela Gerência de Cenotécnica do espaço; 

 
Panaria 
• 5 pares de pernas; 
• 6 bambolinas; 
• 2 rotundas pretas (uma transpassada); 
• Tela branca no fundo do palco utilizada como ciclorama; 
• Linóleo preto ou cinza (fita apropriada para fixação, por conta do grupo). 

Camarins: 

• O Teatro possui 15 camarins a disposição dos artistas, todos com banheiro, 

distribuídos da seguinte forma: 

• 2 anexos ao palco; 

• 6 no 2° pavimento; 

• 6 no 3° pavimento; 

• A abertura e disponibilização dos camarins deverá ser solicitada a Gerência de 

Logística do Teatro Amazonas, que tomará as medidas cabíveis para as providências 

de abertura ou disponibilização das próprias chaves mediantes assinatura de cautela 

pelo responsável do evento. É de total responsabilidade do Produtor a preservação 

dos bens contidos nos camarins, durante a permanência das chaves em seu poder; 

• O Teatro Amazonas possui serviços de camareiras para atender os camarins e 

• Alguns serviços, inerentes a função de camareira, poderão ser realizados desde que 

previamente solicitados. 
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Instrumentos: 

• 2 pianos de cauda inteira, marca Steinway & Sons 

De acordo com as normas do fabricante, os pianos estão impedidos de serem transportados 

para qualquer outra área do Teatro que não palco e fosso da orquestra, sem a devida 

estrutura de segurança:  

a) pessoa especializada para desmontagem dos pés; 

b) carro apropriado para transporte da caixa e 

c) acompanhamento de um técnico credenciado pela fábrica. 

Devido à inexistência deste profissional na cidade de Manaus, o manejo deverá ser previsto 

pelo Produtor com a devida antecedência, junto ao setor de produção. 

Todas as despesas decorrentes desta operação, inclusive transporte, hospedagem, 

alimentação e diárias do técnico, correrão por parte do Produtor. 

O técnico deverá ser indicado pelo Teatro Amazonas. 

A utilização de qualquer instrumento do acervo do Teatro está vinculada à consulta prévia 

ao setor para verificação de disponibilidade e condições do material (setor técnico). 

 

Os equipamentos do Teatro Amazonas são de uso exclusivo dos eventos realizados nas 

dependências do mesmo, sendo vetado qualquer tipo de empréstimo, que implique na saída 

do equipamento. 

Toda a utilização de instrumento será de total responsabilidade da produção do evento, 

ficando responsável pela assinatura de um termo de responsabilidade. 

 

Acessibilidade 

 3 vagas de estacionamento para idosos 

 2 vagas de estacionamento para Pessoas com Deficiência 

 3 rampas de acesso no pavimento térreo que interligam o Hall de entrada à plateia 

 2 banheiros acessíveis no pavimento térreo (1 masculino e 1 feminino) 

 7 camarotes acessíveis no pavimento térreo (Frisas 1, 3, 5, 7 e 4, 6, 8) 

 1 balcão rebaixado para usuários de cadeira de rodas na Bilheteria 

 1 cardápio do Café Lá Gioconda em Braille  

 1 cadeira de rodas para pessoas obesas 

 2 cadeiras de rodas comuns 

 8 lugares na plateia para pessoas com mobilidade reduzida (Fileira A, lado ímpar) 

 2 funcionários fluentes em língua brasileira de sinais (LIBRAS) 

 1 equipamento próprio para realização de eventos com audiodescrição para atender até 
20 pessoas com deficiência visual 

 1 equipamento próprio para realização de eventos com Tradução em Libras; 

 1 elevador com acesso até o 1º pavimento do Teatro 

 1 vídeo com o roteiro de visitação ao Teatro Amazonas com legendas e LIBRAS. 
 
 Mediante contratação (terceirizado) 

 Eventos com legendas e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), mediante contratação de 
equipamento e serviço de intérprete. 

 Impressão de folders e catálogos em Braile 
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 Gravação em áudio do material que se fizer necessário para o bom atendimento da 
pessoa com deficiência visual 

 Audiodescrição, mediante contratação de serviço de audiodescritor 
 

Merchandising 

A área disponível para merchandising no Teatro Amazonas está restrita ao Foyer (Hall de 

entrada). Os produtos usados para o merchandising deverão ser previamente aprovados e 

autorizados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC). 

Não será permitido nenhum tipo de interferência no prédio do Teatro, como pinturas, 

colagens, perfurações e outras. Os materiais utilizados para merchandising deverão ser 

retirados do Teatro Amazonas até no máximo 24 horas após o término do evento, ficando o 

Teatro Amazonas autorizado a incorporar ao acervo da central técnica de produção da 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), após o prazo estipulado. 

 

Bar (terceirizado)  

 

Loja (terceirizado) 

 

Coquetéis 

As áreas disponíveis para serviço de coquetel no Teatro Amazonas são as seguintes: 

• Foyer (hall de entrada), capacidade para atender até 150 pessoas; 

• Varandas laterais (térreo), capacidade para atender até 100 pessoas; 

• Varandas laterais (1° pavimento), capacidade para atender até 100 pessoas; 

• Jardins, capacidade para atender até 400 pessoas; 

a. Os serviços de coquetéis deverão ser contratados pelo produtor do evento; 
b. Os apoios dos coquetéis deverão ser montados em locais previamente definidos, 

sem comprometer o funcionamento do Teatro e a estética do prédio; 
c. As áreas disponíveis para o uso do buffet só serão abertas para a entrada de 

fornecedores terceirizados, mediante a presença do Produtor responsável pela programação, 
que deverá permanecer no Teatro durante o processo de montagem e desmontagem do 
serviço, o qual estará acompanhado por um funcionário do Teatro, que garantirá o 
cumprimento das normas estabelecidas neste Manual;   

d. Toda comida a ser oferecida nos coquetéis deverá estar pronta, não sendo 
permitido nenhum tipo de equipamento para frituras e fogões nas dependências internas e 
externas do Teatro Amazonas (conforme exigência da Brigada de Incêndio); 

e. É de responsabilidade dos produtores, a guarda de todo o material usado durante o 
serviço, à limpeza das áreas utilizadas sob a supervisão de um funcionário do Teatro, o 
recolhimento e posterior retirada do lixo; 

f. Todo o lixo produzido durante a realização do evento/serviço de buffet deverá ser 
retirado pela empresa terceirizada pelo Produtor responsável pela programação; 

g. É proibida a utilização de geleiras ou isopores na área do Foyer (hall de entrada); 
h. É proibida a colocação de fitas ou adesivos no piso e paredes; 
i. É de responsabilidade dos produtores, o isolamento adequado da área de apoio 

para a montagem dos buffets com biombos e/ou painéis, que não comprometam a estética 
do Teatro, bem como a guarda de todo o material usado durante o serviço; 

j. Os materiais deverão ser retirados imediatamente após o evento; 
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k. O local deverá ser entregue do mesmo modo que foi disponibilizado antes do 
coquetel (limpo pelo produtor). 

l. Após o término do evento, as equipes de buffet, iluminação, sonorização e 
cerimonial, terão no máximo 1h30min (uma hora e meia) para desmontagem do evento. 

m. Os materiais que não forem retirados no prazo de 24 horas após o término do 
evento, serão integrados ao patrimônio/acervo do Teatro Amazonas.  

 

Sistema de Saída de Emergência:  

O uso do vídeo explicativo sobre saídas de emergência, procedimentos de segurança é 
obrigatório antes do início de cada espetáculo, bem como vídeos institucionais e 
patrocinadores, totalizando um tempo máximos de 5 minutos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Rio Purus, n° 103, CJ Vieiralves, CEP: 69.053-050, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM – Fone: (92) 3234-3667 
C.N.P.J.: 13.659.617/0001-65 – Inscrição Municipal: 13792301 – Inscrição Estadual: ISENTO 

 
 

 

 

ANEXO III 

 

MAPA DE ASSENTOS DO TEATRO AMAZONAS COM REDUÇÃO DE 50% DE CAPACIDADE DE 

PÚBLICO 
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ANEXO IV 

 

VALORES DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL (DIÁRIA POR EVENTO) 

 

 

EVENTOS CULTURAIS 
Serviço Local Valor Bruto 

Sem venda de ingressos (particulares ou gratuitos) 

Apresentações Locais 
Sala de 

espetáculos 

R$ 10.000,00 

Apresentações Nacionais R$ 12.000,00 

Apresentações Internacionais R$ 15.000,00 

Com venda de ingressos 
Serviço Local Valor Bruto 

Apresentações Locais 
Sala de 

espetáculos 

5% sobre a renda da bilheteria 

Apresentações Nacionais 10% sobre a renda da 
bilheteria* Apresentações Internacionais 

Obs: Os custos de emissão dos ingressos junto a empresa prestadora de serviço de 
bilheteria contratada pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural são de 
inteira responsabilidade do permissionário. 

 

VALORES PARA RECEPTIVOS E COQUETÉIS (DIÁRIA) 

 

RECEPTIVOS E COQUETEIS 

Local Valor Duração 

Foyer 
(Hall de entrada) 

R$ 2.500,00 4h 

Varandas laterais 
(térreo e 1º pavimento) 

R$ 2.000,00 
(cada lado) 

4h 

Área externa para evento 
(jardim) 

R$ 4.000,00 4h 

 
Obs. 1: Valores sujeitos à alteração segundo a necessidade e conveniência do interesse 

público. 

Obs. 2: A duração total do serviço contempla montagem, execução e desmontagem. 
Obs. 3: A confirmação estará sujeita a disponibilidade de pauta.  
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ANEXO V 
 

PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PREVENÇÃO À COVID-19 (Decreto Governamental  e 
Determinações da FVS) 

 
Atividade - Cinemas, Teatro, Circo e Espaços Culturais e de Eventos Sociais 

 

 Adotar todas as medidas do Protocolo de Orientações Gerais;  

 Continuam suspensos eventos com público em pé, que possam causar aglomeração;  

 Acesso não permitido a crianças até 12 anos e pessoas do grupo de risco (consideram-
se como mais vulneráveis os idosos maior de 60 anos, gestantes, cardiopatas, 
pneumopatas, nefropatas, diabéticos, hipertensos descompensados, oncológicos, 
pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde que provoque 
diminuição da imunidade e demais imunossuprimidos);  

 Lotação máxima de 50% da capacidade total do estabelecimento; 

 Manter o distanciamento mínimo de 1,5m entre pessoas, mudando a disposição de 
mobiliário e/ou alternando assentos, demarcando lugares que precisarão ficar vazios, 
tanto na lateral, como nas fileiras a frente;  

 Interdição de assentos ou fileiras alternados, a fim de garantir a distribuição e distância 
máxima possível;  

 Utilização obrigatória de máscaras para clientes e funcionários;  

 Disponibilização de álcool em gel 70% e orientação de boas práticas de higiene;  

 Higienização e desinfecção periódica de superfícies equipamentos compartilhados, 
como assentos, maçanetas, corrimões e outros;  

 Instalação de anteparo transparente em acrílico ou outro material resistente nos 
pontos de venda para proteção do profissional e clientes;  

 Uso de protetor facial pelo atendente ou instalação de anteparo transparente em 
acrílico ou outro material resistente nos guichês de entrada e saída;  

 A conferência de ingresso/passaporte na entrada deverá ser visual, ou por leitura 
óptica, sem contato físico por parte do atendente.  

 Bebedouro de jato estão impedidos ou devem ser adaptados para uso exclusivamente 
de torneira, com utilização de garrafa individual ou copo descartável;  

 Dar preferência à venda de ingressos por modalidade eletrônica (totens de 
autoetendimento) e on-line;  

 Demarcar o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre pessoas na fila da 
bilheteria;  

 Demarcar o piso para posicionamento das pessoas quando a formação de filas for 
necessária, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5m.  

 Organizar a entrada e a saída dos frequentadores, de preferência por meio de acessos 
distintos, de modo a evitar aglomeração e também a permanência nas áreas comuns;  

 Não expor materiais de divulgação de filmes como totens, cenários e painéis 
fotográficos, evitando aglomeração;  

 Banheiros e sanitários devem ter suas limpezas intensificadas e o acesso deve ser 
controlado e monitorado para que não ocorram aglomerações;  

 Implentar treinamento e orientações aos colaboradores sobre medidas de precaução e 
prevenção à COVID-19, bem como para a correta execução dos procedimentos de 
limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies;  
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 Implementar comunicação visual e sonora em diversos pontos nas entradas, nas 
esperas das atrações, nos pontos de venda, nas atrações, conscientizando 
frequentadores sobre distanciamento, utilização de álcool em gel 70%, higienização 
das mãos e etiqueta respiratória;  

 Exibir na sessão trailer vídeos informativos com medidas de prevenção à COVID-19; 

 As empresas organizadoras de eventos devem elaborar e implementar protocolos de 
proteção e prevenção à COVID-19 para todas as atividades.  

 O serviço de alimentação com buffet deverá serguir as recomendações específicas 
para restaurantes;  

 Portas devem ser mantidas abertas para evitar que as pessoas toquem nas maçanetas 
e janelas das salas deve ser deixadas abertas para circulação de ar;  

 A conferência de ingresso/passaporte na entrada deverá ser visual, ou por leitura 
óptica, sem contato físico por parte do atendente.  
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

   
Eu ___________________________________________________________________________ 

abaixo-assinado(a), de nacionalidade___________________________, nascido(a) em 

______/______/______, no município de ___________________________, Estado ________ , 

filho(a) 

de_______________________________________________________________________ e de 

____________________________________________________________________________, 

residente e domiciliado(a) na 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___, portador do RG ____________________ e do CPF____________________, Declaro que, 

caso tenha a proposta _____________________ aprovada no Edital Público Nº. XXX/2020 de 

Seleção de Propostas para Autorização de Uso com Ônus do Equipamento Cultural Teatro 

Amazonas da Estrutura Organizacional da Agência Amazonense Dese, autorizo, sem qualquer 

ônus, o Governo do Estado / Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa a: 

1) Divulgar minha imagem e trabalhos para fins culturais, históricos, educacionais, 

informativos, sociais, jornalísticos, de maneira gratuita, não onerosa, por prazo 

indeterminado, em caráter definitivo, inequívoco, irrestrito, irretratável e de 

abrangência global, incluindo internet e redes sociais; em publicações e divulgações 

para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional da Agência Amazonense 

de Desenvolvimento Cultural / Governo do Estado / Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa, em qualquer mídia (TV, rádio, jornal, internet, revistas, materiais 

impressos em geral), sem necessidade de quaisquer pagamentos e/ou remunerações 

por parte da PROMOTORA, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade;   

2) Armazenar, seja em banco de dados, servidores internos, externos, de maneira integral 
ou fracionada, ou de outra forma, organizar e incorporar ao Museu da Imagem e do 
Som do Amazonas,  o conjunto do projeto cultural, pesquisa, textos, roteiros, 
conteúdo artístico, materiais visuais e/ou áudio e/ou o seu suporte, relacionados ao 
Edital Público Nº. 004/2020, os dados pessoais fornecidos pelo CONCEDENTE, suas 
imagens, voz, aqui denominados como “CONTEÚDO AUTORIZADO. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem 

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e 

assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

Manaus, ____ de ________________, de 2020. 

 

Assinatura do /Representante Legal 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

Eu ___________________________________________________________________________ 

abaixo-assinado(a), de nacionalidade___________________________, nascido(a) em 

______/______/______, no município de ___________________________, Estado ________ , 

filho(a) 

de_______________________________________________________________________ e de 

____________________________________________________________________________, 

residente e domiciliado(a) na 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___, portador do RG ____________________ e do CPF____________________, Declaro, sob 

as penas da lei,  não possuir vínculo empregatício com a Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa, bem como, com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural – 

AADC. 

 

Manaus, _____ de ______________ de 2020. 

 

________________________________ 

Proponente 
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ANEXO VIII - TERMO DE PERMISSÃO DE USO AADC N.º XX/2020  

 

 

TERMO DE PERMISSÃO ONEROSA DE USO DO 

TEATRO AMAZONAS, CELEBRADO ENTRE A 

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO 

CULTURAL E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

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 PERMITENTE, 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 Constrantino 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 a empresa, XXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

XXXXXXXXXXX, com sede na rua XXXXXXXX, n° XXXXXXX – Bairro XXXXXXXXX CEP:XXXXXXXX, 

Manaus/AM, doravante denominada, simplesmente, PERMISSIONÁRIA, neste ato, 

representada por XXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), profissão, portador do RG n.˚ XXXXXXX 

SSP/AM e CPF n.º XXXXXXXXXX, residente e domiciliado na rua XXXXXXX, nº XXXXXXXX – Bairro 

XXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXX, Manaus/AM, na presença de testemunhas, é assinado o presente 

TERMO DE PERMISSÃO ONEROSA DE USO, tendo em vista o constante e decidido no Processo 

Administrativo nº XXXX/2020 e mediante as cláusulas e condições nos termos da Lei 8.666/93 

e ainda mediante as cláusulas e condições discriminadas neste Termo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O objeto deste Termo de Permissão de Uso é a permissão 

de uso, a título oneroso, do espaço TEATRO AMAZONAS (Salão de Espetáculos e Hall), 

localizado na Praça de São Sebastião, s/nº, Centro CEP: 69010-170, na cidade de Manaus - AM. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A indicada permissão de uso é destinada ao evento 

“XXXXXXXXXXXXXXXXX”, conforme a seguir: 
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 DATA 

MONTAGEM / 

AJUSTES 

TÉCNICOS 

 
PASSAGEM 

DE SOM 
 

HORÁRIO DAS 

APRESENTAÇÕES 
DESMONTAGEM 

XXXXXXXX 13H 15H XXXXX 
1H APÓS O TERMINO DA 

APRESENTAÇÃO 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O TEATRO AMAZONAS possui as seguintes especificações técnicas 

básicas (Rider técnico): 

 

 EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO: 
 

Sistema de P.A (Público) 

Quantidade Material 

6 Caixas Line Ativa Alive 306ª STANER 

2 Caixas Sub Grave Ativas 1000Watts DB Techonologies 

1 Mesa de Som Digital 32 canais LS9 YAMAHA (Obs: O equipamento 

encontra-se em manutenção). 

1 Caixa de Medusa 36 Conec em aço(sem splitter) 

Sistema de Palco (Monitor) 

2 Caixa Ativa 300W TS 420 STANER (SIDE) 

2 Caixa Sub Grave 200 W PSW212 STANER (SIDE) 

1 Caixa Ativa 300W TSA 420 STANER (RETORNO) 

2 Caixa Passiva 300W TSA 420 STANER (SIDE) 

1 Caixa Passiva 300W TSA 420 STANER (RETORNO) 

Sistema de Microfones 

3 Microfone sem fio SLX2/SM58 SHURE 

4 Microfone com fio vocal D5 AKG 

1 Microfone HEAD-SET PW SSET 45 AKG 

3 Microfone com fio SHURE MODELO 8900 

Outros 

1 CDJ PIONEER 200 

10 Plataformas Pantográficas 

 

 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO: 
 

Quantidade Material 

1 Mesa de luz digital Compulite D.lite 40 fader 

80 Canais de 2Kw e 5Kw 

04 Elipsoidal ETC de 19º 

04 Elipsoidal ETC de 26º 
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08 Elipsoidal ETC de 36º 

05 Elipsoidal ETC de 50º 

14 Freisnel Strand de 1.000W. 

20 Refletores Par 64 f#5 

16 Refletores Par 64 f#2 

12 Refletores Par 64 f#1 

12 Refletores Par LED 3W 

26 Refletores Par LED 10W 

 
 
 PANARIA: 

 

Quantidade Material 

5 Pares de Pernas 

6 Bambolinas 

2 Rotundas pretas (uma transpassada) 

1 Tela Branca no fundo do palco utilizada como Ciclorama. 

1 Linóleo Preto ou Cinza (fita apropriada para fixação, por conta do grupo) 

 
 

 PALCO: 
 

Largura de Boca de Cena: 10,56 m 

Profundidade a partir da boca de cena: 11,97 m 

Proscênio (incluindo elevador do fosso da orquestra): altura 2,30 m, largura: 11,90 m, 

cumprimento: 7,20 m 

Altura da Boca de Cena: 6,4 m 

Altura do Urdimento: 14 m 

 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A PERMITENTE colocará à disposição da PERMISSIONÁRIA, 50% da 
capacidade dos lugares do Teatro Amazonas, de acordo com as orientações da Fundação de 
Vigilância em Saúde do Amazonas – FVS e do Decreto 42.550 de 24 de Julho de 2020, 
publicado no DOE de 24 de Julho de 2020.  
 
SUBCLÁUSULA QUARTA - O Teatro está equipado com 29 varas cênicas, com manobras 

manuais, das quais 5 são de iluminação cênica e as demais são divididas para cenários, pernas, 

rotunda e bambolinas. 

 
SUBCLÁUSULA QUINTA - Não constará como partes da lotação do Teatro Amazonas, os 
lugares cativos referentes às frisas 01, 02,16, 18, 20, camarote 20 no 1º pavimento, camarote 
19 no 3º pavimento, camarote do Governador e as 12 (doze) cadeiras da fila N da plateia. 
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LOCAL QTD. DE LUGARES  LUGARES CATIVOS 

PLATÉIA 126 06 assentos da Fileira N 

FRISAS 42 Frisas: 01, 02,16, 18 e 20 

1º PAVIMENTO 53  03 assentos do Camarote Nº 20 

2º PAVIMENTO 65 - 

3º PAVIMENTO 44 - 

TOTAL 330 lugares 24 lugares 

Disponível para venda 354  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Termo de Permissão vigorará até o 5º (quinto) dia útil, após 

a realização do evento, podendo ser prorrogado mediante aditivo entre as partes. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO — A prorrogação de que trata a Cláusula Segunda, estará condicionada à 

anuência da PERMITENTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - A AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC se obriga a 

proporcionar à PERMISSIONÁRIA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações, e: 

a) promover, por meio de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 
serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio 
as falhas detectadas e comunicando à PERMISSIONÁRIA as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta; 

b) expedir, por escrito, as advertências dirigidas à PERMISSIONÁRIA; 
c) notificar, por escrito, à PERMISSIONÁRIA, quaisquer irregularidades constatadas, 

solicitando providências para regularização das mesmas; 
d) avisar, com antecedência, a PERMISSIONÁRIA alguma alteração no uso do espaço. 
e) realizar vistoria na entrada e saída do evento para que a AGÊNCIA AMAZONENSE 

DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC e a PERMISSIONÁRIA estejam de 
acordo com as condições do espaço cultural a ser utilizado pelo evento. 

f) ceder o espaço à PERMISSIONÁRIA, para  o evento “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 
 II – OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA: a PERMISSIONÁRIA obrigar-se-á: 

a) por todas as despesas de traslado, hospedagem e alimentação, no caso que 
necessitem de tais serviços. 

b) por todos os contatos, contratações, custos e encargos para o desenvolvimento da 
apresentação selecionada bem como os custos com a empresa de bilheteria para a 
emissão dos ingressos, sendo de total responsabilidade da permissionária. 

c) por todos os alvarás e permissões legais (bombeiros, defesa civil, CREA, Juizados da 
Infância e Adolescência, e demais permissões necessárias) para a realização do 
evento; 

d) para que a montagem de cenário, iluminação e realização de ensaios no espaço seja 
organizada em conformidade com os horários disponíveis e a carga horária dos 
servidores desse espaço; além de medidas preventivas para a inutilização 
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apropriada dos componentes do equipamento utilizado que causem perigo à 
saúde; 

e) por toda a segurança de seus funcionários durante a montagem e desmontagem do 
palco, iluminação, cenário e outros; 

f) em utilizar a área cedida, exclusivamente, na finalidade contratada; 
g) a cumprir as obrigações legais relativas a encargos fiscais, trabalhistas, sociais, 

previdenciários, civis e comerciais que onerem a atividade vinculada à mencionada 
cessão de uso, eximindo a AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL – AADC de quaisquer dessas responsabilidades; 

h) a não  se  utilizar de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre ou de menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei nº 9.854/1999, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.358/2002); 

i) a cumprir as disposições dos regulamentos internos da AGÊNCIA AMAZONENSE DE 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC de quaisquer dessas responsabilidades; 

j) a não usar o nome da AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
– AADC para aquisição de bens, assim como para contratar serviços; 

k) a arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados, dolosa ou culposamente, à AGÊNCIA AMAZONENSE DE 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC ou a terceiros, por ação ou omissão de 
seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes; 

l) a manter as instalações da área cedida em perfeito estado de conservação, não 
colocando qualquer placa, anúncio ou aparelhos para transmissão por rádio, 
televisão ou qualquer meio análogo do show, assim como a comercialização ou 
promoção de venda de quaisquer produtos nas dependências do Teatro Amazonas, 
sem a expressa autorização da PERMITENTE; 

m) a permitir que a AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – 
AADC realize as ações de fiscalização da execução do Contrato, acolhendo as 
observações e exigências que por ela venham a ser feitas; 

n) a respeitar e obedecer as normas do espaço locado; 
o) Obedecer aos prazos constantes na Cláusula Primeira, com relação a montagem e 

desmontagem da infraestrutura e ensaios do evento proposto o uso além dos dias 
acordados, acarretará a cobrança extra de diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais), devendo esta multa ser paga em até 2 (dois) dias úteis, após a 
finalização do evento; 

p) Não consumir alimentos nas dependências do Salão de Espetáculos (palco, plateia) 
do Teatro Amazonas, sendo autorizado somente nas dependências do camarim e 
em outros locais expressamente permitidos; 

q) Apresentar mapa de luz e cenário para execução por parte da equipe técnica do 
Teatro Amazonas, no prazo determinado no Manual de Uso do Teatro Amazonas no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o espetáculo; 

r) Responsabilizar-se pela operação das mesas de luz e de som, durante o espetáculo; 
s) Não ceder, alugar, emprestar ou transferir a qualquer título o bem, objeto da 

cessão; 
t) Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados em 

horário adequado para que não comprometa o espetáculo; 
u) Responsabilizar-se por qualquer dano causado a plateia, frisas, camarotes, 

camarins, palco e equipamentos disponibilizados para o espetáculo; 
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v) Comunicar a Direção do Teatro Amazonas a relação de artistas e técnicos no prazo 
de 24h antes do espetáculo; 

w) Retirar todo material utilizado no espetáculo, até 24h após a realização do mesmo, 
sob pena do citado material passar a ser incorporado ao acervo da PERMITENTE; 

x) Nos casos de perda, roubo ou casos adversos concernentes a objetos de cunho 
pessoal da PERMISSIONÁRIA ou dos integrantes da equipe técnica do espetáculo, 
esta será de sua inteira responsabilidade. 

y) Não realizar qualquer espécie de premiação nas dependências do Teatro 
Amazonas, conforme estabelece o Manual de Uso do Espaço Cultural. 

z) Ceder ao PERMITENTE a mesma cota de cortesia disponibilizada pela 
PERMISSIONÁRIA.  

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: A PERMITENTE não se responsabiliza por quaisquer compromissos 

assumidos pela PERMISSIONÁRIA para com terceiros, ainda que vinculados ou decorrentes do 

uso do bem, objeto da  presente cessão, assim como, por qualquer indenização por atos 

praticados por seus subordinados, prepostos ou empregados. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Nos eventos promovidos em que haja execução pública de 

composições musicais ou lítero-musicais, mediante participação de artistas, remunerados ou 

não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, por quaisquer processos, inclusive a 

radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, mesmo as que não hajam fins 

lucrativos, e em atenção à Lei Federal 9.610/98, especialmente os artigos 68,99,109,110 e seus 

parágrafos, apresentar à PERMITENTE, até 05 (cinco) dias úteis que antecedem o evento, o 

comprovante de pagamento da retribuição autoral junto ao ECAD – Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição desta cidade ou qualquer documento comprobatório de quitação 

ou acordo de outro órgão competente (ABRAMUS, OMB ou outro). A não apresentação da 

comprovação da quitação dos encargos referente ao evento representará ao evento 

representará a rescisão imediata do presente contrato, ficando a PERMISSIONÁRIA não mais 

autorizada a utilizar as dependências da PERMITENTE que é o objeto deste instrumento.  

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Poderá a Administração, excepcionalmente, de acordo com a sua 

conveniência sempre justificada, responsabilizar-se em relação ao pagamento do ECAD ante o 

poder Discricionário do Gestor e em razões de interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento, determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 

subordinado a AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-AADC e exaradas 

no processo administrativo a que se refere o Termo de Permissão de Uso. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Eventos em que haja a necessidade de realização de coquetel e/ou 

coffee break serão de inteira responsabilidade da PERMISSIONÁRIA, no que diz respeito a 

contratação de serviços de buffet e a limpeza do equipamento cultural quando do término do 

evento. Não se responsabilizando a PERMITENTE por quaisquer compromissos dessa natureza, 

assumidos pela PERMISSIONÁRIA. 
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CLÁUSULA QUINTA — A PERMITENTE obriga-se a ceder o espaço previamente determinado 

para a instalação e realização do evento pela PERMISSIONÁRIA. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — Caso a PERMISSIONÁRIA necessite de uma infraestrutura de som, 

luz, panaria, palco e instrumento além do disponível no Rider Técnico Básico do Teatro 

Amazonas, esta será de sua inteira responsabilidade; 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Deverá a PERMISSIONÁRIA apresentar Laudo Técnico em até 05 

(cinco) dias antes do evento, para utilização de equipamentos que não sejam de propriedade 

do Teatro. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Ficará a cargo da Direção do Teatro a Fiscalização do cumprimento 

desta exigência. A não apresentação do Laudo representará a rescisão imediata do presente 

contrato ficando a PERMISSIONÁRIA não mais autorizada a utilizar as dependências da 

PERMITENTE que é o objeto deste Termo; 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA — A entrada pelas portas de serviço do Teatro Amazonas é restrita a 

artistas, técnicos e material com vinculação ao evento a ser apresentado. 

 

CLÁUSULA SEXTA — Extinta a locação, o bem deverá ser restituído pela PERMISSIONÁRIA a 

PERMITENTE, em condições normais de uso, entendido como normal o desgaste consequente 

do uso regular e aquele resultante do espetáculo. 

CLÁUSULA SÉTIMA — A presente locação resolve-se de pleno direito, nos seguintes casos: 

1. Modificação na utilização do bem; 
2. Descumprimento deste termo pela PERMISSIONÁRIA; 
3. Por razões de interesse público. 

 
CLÁUSULA OITAVA — DO PREÇO - A PERMISSIONÁRIA pagará a AGÊNCIA AMAZONENSE DE 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC, o valor de XX % (XXXXXXXXXX) da renda bruta da 
bilheteria (estabelecido no Anexo IV) referente à permissão de uso do equipamento cultural, 
cujos ingressos serão cobrados das seguintes formas: 
 

SETOR 

 

VALOR ENTRADA INTEIRA 

(R$) 

 

VALOR MEIA ENTRADA  

(R$) 

PLATEIA XXXX XXXX 

FRISAS XXXX XXXX 

1º PAVIMENTO XXXX XXXX 

2º PAVIMENTO XXXX XXXX 

3º PAVIMENTO XXXX XXXX 

 
Em caso de locação do espaço, a PERMISSIONÁRIA pagará a AGÊNCIA AMAZONENSE DE 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC, o valor de XX (XXXXXXXXXX) de locação 
(estabelecido no Anexo IV) referente à permissão de uso do equipamento cultural. 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA INICIO DAS VENDAS DE INGRESSOS. 

1- Solicitar a Autorização de Impressão de Documentos para Diversão Pública (AIDDP / SEMEF) 

(com venda de ingressos). A produção do espetáculo deverá preencher o formulário e obter o 

Certificado Digital A1 para envio posterior à empresa contratada pela CEDENTE. A produtora 

fica responsável para a solicitação junto a Prefeitura Municipal de Manaus / Secretaria 

Municipal de Finanças (SEMEF) o número da AIDDP (autorização para imprimir, confeccionar e 

filigranar documentos de diversões públicas) para cadastramento e liberação da venda dos 

ingressos na bilheteria informatizada do teatro e realização do espetáculo; 

2- Os ingressos deverão ser emitidos de acordo com a lotação da casa (mapa de assentos) e 

obedecer ao padrão constante no Manual de Normas e Procedimentos do Teatro Amazonas; 

3- A venda terá início em até 05 (cinco) dias úteis após a liberação da AIDDP, na bilheteria do 

teatro/pontos de vendas e/ou online pelo site oficial de vendas, caso seja de interesse do 

Produtor a ampliação dos pontos de venda.  

4- O produtor deverá informar ao Teatro se serão aceitos cartões de crédito ou débito para 

venda de ingressos, ficando a produção responsável pelas maquinetas; 

5- A venda de ingressos na bilheteria do Teatro Amazonas fica restrita aos dias normais de 

funcionamento; 

6- Outras implicações legais sobre a Meia-entrada: O decreto nº 8.537 de 05 de outubro de 

2015 que regulamenta a nova lei da meia-entrada (Lei n° 12.933/2013) e o Estatuto da 

Juventude (Lei n° 12.852/2013), garantem que 40% dos ingressos de um evento sejam 

destinados à meia-entrada. A legislação pertinente concede o respectivo direito aos 

estudantes, idosos e pessoas com deficiência, com as respectivas carteiras, além de jovens de 

baixa renda, professores em adquirir ingressos pela metade do preço. A Lei nº 749 de 07 de 

janeiro de 2004, do município de Manaus também garante o benefício da meia-entrada aos 

estudantes da Educação Básica e de Jovens e Adultos, Profissionais e dos Cursos Pré-

vestibulares, assim como aos da Educação Superior.  O não cumprimento da legislação por 

parte dos produtores implicará em multas aos infratores. 

7- A abertura para a venda de ingressos para a segunda sessão, só poderá ocorrer quando 

houver pelo menos 50 % (cinquenta por cento) dos ingressos da primeira sessão vendidas. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO — O pagamento dos valores referente à cobrança no percentual de 

XX% (XXXXXXXX) sobre a renda da bilheteria bruta, deverá ser efetuado em até 2 (dois) dias 

úteis após o evento, através de depósito identificado na CONTA CORRENTE nº XXXXX, Agência 

5421-6 - BANCO BRADESCO em favor da Agencia Amazonense de Desenvolvimento Cultural - 

AADC, devendo remeter documento comprobatório do recolhimento ao setor de Fiscalização 

da Agencia Amazonense de Desenvolvimento Cultural. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO — A PERMISSIONÁRIA sofrerá multa por cancelamento de realização 

do evento, independentemente de sua motivação, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), devendo esta multa ser paga em até 2 (dois) dias úteis após a comunicação 

de cancelamento. 

 
CLÁUSULA NONA — DA DOCUMENTAÇÃO: A PERMISSIONÁRIA apresentou neste ato os 
documentos comprobatórios de suas condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do 
presente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO: À PERMITENTE é assegurado o direito de, a seu 

critério exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização sobre a prestação dos serviços 

técnicos da PERMISSIONÁRIA e também sobre comportamento de seu pessoal nas atividades. 

Será feito o acompanhamento e fiscalização da execução deste Termo inclusive de solicitar a 

apresentação dos comprovantes de pagamento quanto à retribuição autoral junto ao ECAD – 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição desta cidade ou qualquer documento 

comprobatório de quitação ou acordo de outro órgão competente (ABRAMUS, OMB ou outro), 

que registrará em relatório, quando necessário, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do Termo, determinando as providências à regularização das falhas ou defeitos 

observados, quando houver. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Caso seja detectada a ocorrência de danos causados aos 

equipamentos do espaço cultural disponibilizados para o evento, o mesmo deverá ser 

imediatamente indenizado. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser 

prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, 

hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O responsável pela fiscalização do Termo informará à 

PERMISSIONÁRIA, mediante comunicação oficial, as irregularidades encontradas para sua 

imediata correção. Persistindo as irregularidades, deverá submeter à autoridade superior os 

seus registros para que sejam adotadas as devidas providências. 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A existência e atuação da fiscalização por parte da PERMITENTE em 

nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da PERMISSIONÁRIA, no que 

concerne aos serviços contratados e às consequências e implicações próximas ou remotas. 

 

SUBCLÁUSULA SEXTA - A PERMISSIONÁRIA declara aceitar integralmente todos os métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela PERMITENTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS SANÇÕES – A PERMISSIONÁRIA ficará sujeita às seguintes 

penalidades: 

1. Advertência; 
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2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel em caso de 
descumprimento de obrigações; 

3. Suspensão por 02 (dois) anos de participar de qualquer processo de permissão 
de uso dos espaços realizados pela AADC 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — À PERMITENTE fica assegurado o direito de regulamentar as 
atividades deste Termo, devendo a PERMISSIONÁRIA adequar-se às rotinas a serem 
determinadas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO - São 

justificativas para a rescisão do presente Termo de Permissão de Uso: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b) sublocação do espaço cultural contemplados neste Termo de Permissão de Uso,  

c) sob aplicação de multa e o impedimento de participações futuras em outras 
chamadas 

d) o não atendimento às determinações regulares do fiscal designado para 
acompanhar, monitorar e fiscalizar a sua execução, bem como, a de seus 
superiores; 

e) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado a AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-AADC 
e exaradas no processo administrativo a que se refere o Termo de Permissão de 
Uso; 

f) a decretação de falência; 

g) a dissolução da sociedade, sem formalização a AGÊNCIA AMAZONENSE DE 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL-AADC; 

h) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — A rescisão deste Termo poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrita da AGÊNCIA AMAZONENSE DE 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL-AADC, nos casos enumerados dessa Cláusula; 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que 
haja conveniência para a AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL-AADC; 
c) judicial nos termos da legislação. 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA — A rescisão administrativa ou amigável deverá ser 

precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO - As partes elegem o foro da Comarca de Manaus no 

Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste 

instrumento, desde que não possam ser dirimidas pela mediação administrativa, renunciando a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim justas e acertadas, celebram o presente contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas 

testemunhas a todos os atos presentes, vai pelas partes assinado. 

 

Manaus, XX de XXXXX de 2020. 

 

 

EDVAL MACHADO JÚNIOR 

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC 

PRESIDENTE  

 

 

REJANE CRUZ DE SOUZA BARBOSA  

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC 

DIRETORA  

 

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PERMISSIONÁRIA 

 
 
Testemunhas: 

Nome:________________________________ 
CPF:_________________________________ 
Assinatura:_____________________________ 

Nome:___________________________________ 
CPF:___________________________________ 
Assinatura:________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


