
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022 

SANEAMENTO DE FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO

Processo Administrativo SEI: PMC. 2022.00084382-11 

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

Fundamento Legal: Decreto Municipal 11.063, de 30 de dezembro de 1992 e Lei Municipal 15.516,
de 07 de novembro de 2017 

Objeto: A presente chamada pública destina-se a selecionar espetáculos de companhias e grupos
profissionais das artes cênicas para a Campanha de Popularização do Teatro em Campinas 2023, a
ser realizada de 07 de janeiro a 05 de fevereiro de 2023, no Teatro Municipal "José de Castro
Mendes".

Em atendimento ao subitem 12.2 do Edital da “Chamada Pública 005/2022”, fica aberto o prazo
de 2 (dois) dias úteis, a partir da data de publicação deste Relatório, para o saneamento de falhas na
documentação encaminhada no ato da inscrição pelos proponentes, conforme segue:

Proponente: Miguel Damha – inscrição nº 03
Projeto: Destroca

Não apresentou:

7.4.9.9. - projeto, de acordo a modalidade pretendida, conforme modelo contido no Anexo II, o
proponente enviou documento sem constar os itens, conforme modelo contido no Anexo II.

Proponente: Flávia Vieira de Souza – inscrição nº 04
Projeto: O Circo mágico de Cecilia

Não apresentou:

7.4.9.8. - currículo de cada um dos integrantes relacionados na ficha técnica, relatando a trajetória
profissional e trabalhos realizados dos artistas e demais profissionais envolvidos no espetáculo, o
proponente enviou apenas um histórico da Companhia e não o currículo de cada um dos integrantes.

7.4.9.9. - projeto, de acordo a modalidade pretendida, conforme modelo contido no Anexo II, o
proponente enviou documento sem preenchimento dos itens, conforme modelo contido no Anexo II.



Proponente: Ana Káthia Cruz Guerra – inscrição nº 18
Projeto: Papo de Amora - Espetáculo Teatral

Não apresentou:

7.4.9.5. - comprovante de situação no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, quando o caso, a
ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, o
proponente enviou a consulta com data desatualizada.

Proponente: Shane Morgan Baraboskin Standen– inscrição nº 22
Projeto: Antes só do que mal casado

Não apresentou:

7.4.9.5. - comprovante de situação no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, quando o caso, a
ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp,  o
proponente  enviou cópia do RG, CNH e cartão  CPF e  não enviou o comprovante  de  situação
solicitado.

7.4.9.8. - currículo de cada um dos integrantes relacionados na ficha técnica, relatando a trajetória
profissional e trabalhos realizados dos artistas e demais profissionais envolvidos no espetáculo,  o
proponente enviou apenas documento dele, faltando dos demais integrantes.

Proponente: Erick Santos Reis – inscrição nº 23
Projeto: Vestigios

Não apresentou:

7.4.9.8. - currículo de cada um dos integrantes relacionados na ficha técnica, relatando a trajetória
profissional e trabalhos realizados dos artistas e demais profissionais envolvidos no espetáculo, o
proponente enviou documento faltando integrantes relacionados na ficha técnica.

Proponente: Maíra Fonseca dos Santos Lopes Niaradi – inscrição nº 26
Projeto: O Rei Leão

Não apresentou:

7.4.9.9. - projeto, de acordo a modalidade pretendida, conforme modelo contido no Anexo II, o
proponente enviou documento  referente a outra chamada pública,  em  desacordo com o  modelo
contido no Anexo II.

Proponente: Rosane Trindade – inscrição nº 27
Projeto: Sonhos...

Não apresentou:

7.4.9.5. - comprovante de situação no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, quando o caso, a
ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp,  o
proponente enviou cópia do CIC e não enviou o comprovante de situação solicitado.

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp


Proponente: Alejandro Anibal Muniz Mortola – inscrição nº 31
Projeto: Show Mágicos Sem Fronteiras

Não apresentou:

7.4.9.5. - comprovante de situação no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, quando o caso, a
ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp,  o
proponente enviou cópia do cartão CPF e não enviou o comprovante de situação solicitado.

Proponente: José Luciano Fernandes – inscrição nº 34
Projeto: Colagens de uma Ditadura "Nunca Mais"

Não apresentou:

7.4.9.5. - comprovante de situação no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, quando o caso, a
ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp,
proponente enviou a consulta com data desatualizada.

Proponente: ULISSES LUIZ ANGELO JUNIOR 21454102870 – inscrição nº 37
Projeto: Custelinha Circo Show - Espetáculo de Palhaço

Não apresentou:

7.4.9.1. - comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica – CNPJ, obtido no
endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp,  o
proponente enviou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Mobiliária Municipal e não
enviou o comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral solicitado.

7.4.9.5. - comprovante de situação no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, quando o caso, a
ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp,  o
proponente  enviou  cópia  do  Comprovante  de  Inscrição  CPF  e  não  enviou  o  comprovante  de
situação solicitado.

Proponente: Andrea Wanger Generoso  – inscrição nº 39
Projeto: Stromboli - amores a beira de um vulcão

Não apresentou:

7.4.9.6. - documento oficial de identificação reconhecido pela legislação brasileira, do proponente
ou representante legal, o proponente enviou apenas um lado do documento, deixou de enviar frente
e verso.

7.4.9.8. - currículo de cada um dos integrantes relacionados na ficha técnica, relatando a trajetória
profissional e trabalhos realizados dos artistas e demais profissionais envolvidos no espetáculo, o
proponente enviou documento faltando integrantes relacionados na ficha técnica.

7.4.9.10. - link de vídeo integral ou, na impossibilidade, de teaser do espetáculo, não necessitando
ser vídeo profissional, o proponente enviou vídeo incompleto que impossibilita sua análise.

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp


Proponente: José Luciano Fernandes  – inscrição nº 42
Projeto: Morte e Vida Severina um Novo Olhar

Não apresentou:

7.4.9.5. - comprovante de situação no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, quando o caso, a
ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp,
proponente enviou a consulta com data desatualizada.

Proponente:  Atores Unidos Produções – inscrição nº 43
Projeto: Testes Ruins com Atores Ruins e O Natal dos Sentimentos 

Não apresentou:

7.4.2. - nome do projeto, o proponente enviou nome de duas peças na mesma proposta, porém cada
inscrição deve conter apenas uma proposta.

7.4.9.2. - contrato Social e suas alterações, registrado na Junta Comercial; ou

7.4.9.3. - estatuto Social e suas alterações, registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas;

7.4.9.4.  -  ata  de eleição da diretoria  em exercício ou termo de posse indicando o Presidente e
Dirigentes, registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, quando o caso;

7.4.9.5. - comprovante de situação no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, quando o caso, a
ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp,  o
proponente  enviou  cópia  do  Comprovante  de  Inscrição  CPF  e  não  enviou  o  comprovante  de
situação solicitado.

7.4.9.8. - currículo de cada um dos integrantes relacionados na ficha técnica, relatando a trajetória
profissional e trabalhos realizados dos artistas e demais profissionais envolvidos no espetáculo, o
proponente enviou apenas um histórico da Produtora e não o currículo de cada um dos integrantes.

7.4.9.9. - projeto, de acordo a modalidade pretendida, conforme modelo contido no Anexo II, o
proponente enviou texto de duas peças, porém cada inscrição deve conter apenas uma proposta.

Campinas, 24 de novembro de 2022

COMISSÃO ADMINISTRATIVA

Cristiano Bazaga Ferreira 

Membro

Marconi Carvalho Sousa Júnior 
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Ricardo Pereira da Silva 
Membro


