
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 

SANEAMENTO DE FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO

Processo Administrativo SEI: PMC.2022.00006203-97 

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Fundamento Legal: Decreto Municipal 11.063, de 30 de dezembro de 1992.

Objeto: A presente chamada pública tem o objetivo de selecionar  propostas  de espetáculos de
Teatro Adulto,  Teatro Infantil,  Dança,  Música,  Mostra e Festivais  de Teatro,  Dança e Música e
Eventos,  para  que  se  apresentem  entre  os  dias  11
de maio a 29 de julho de 2022, no Teatro Municipal "José de Castro Mendes" 

Em atendimento ao subitem 12.2 do Edital da “Chamada Pública 02/2022”, 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: Academia Expressão e Arte Ballet – inscrição nº 05 
Projeto: Festival de Inverno Expressão e Arte

Não apresentou:

7.7.1.5. - 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 ou
evento, proponente não enviou o currículo de todos os integrantes relacionados na ficha técnica.

Proponente: Rama Kriya Produções Ltda.  – inscrição nº 07
Projeto: Um Amor de Renuncia

Não apresentou:

7.4.7.  -  link  de  vídeo  integral  ou,  na  impossibilidade,  de  teaser  do  espetáculo  ou  evento,  não
necessitando ser vídeo profissional, proponente enviou link inacessível, ou não suportado na rede de
dados da Prefeitura;

7.7.1.1. - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, quando o
caso,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp, proponente
enviou consulta com data desatualizada;

7.7.1.5. - 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 ou
evento. , proponente não enviou o currículo de todos os integrantes relacionados na ficha técnica;

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp


7.7.1.6. - projeto, de acordo a modalidade pretendida, conforme modelos contidos no Anexo VI -
Modalidades Teatro Adulto e Teatro Infantil, proponente não enviou o projeto conforme o modelo
contido no anexo VI ou faltando itens nele contido.

Proponente: Michelle Cristine Ramos Alveia – inscrição nº 09
Projeto: Brincando na Neve II

Não apresentou:

7.4.6. - indicação de até 3 (três) períodos com até 4 (quatro) dias consecutivos de sua preferência,
sendo o primeiro período obrigatório e os demais opcionais, nos termos dos subitens 4.4 e 4.4.1,
sempre  obedecendo  a  disponibilidade  de  datas  prevista  no  item  4.1  deste  edital,  sendo
desconsideradas aquelas que não estiverem previstas, proponente não enviou datas consecutivas;

7.4.7.  -  link  de  vídeo  integral  ou,  na  impossibilidade,  de  teaser  do  espetáculo  ou  evento,  não
necessitando ser vídeo profissional, proponente enviou link inacessível, ou não suportado na rede de
dados da Prefeitura;

7.7.1.2. - 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 documento de identificação e não enviou a consulta solicitada;

7.7.1.5. - 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 ou
evento, proponente não enviou o currículo de todos os integrantes relacionados na ficha técnica;

7.7.1.6. - projeto, de acordo a modalidade pretendida, conforme modelos contidos no Anexo VI -
Modalidades Teatro Adulto e Teatro Infantil, proponente não enviou o projeto conforme o modelo
contido no anexo VI ou faltando itens nele contido.

Proponente: Diaferia Produções Ltda. Me – inscrição nº 10
Projeto: A Última Sessão de Freud

Não apresentou:

7.4.7.  -  link  de  vídeo  integral  ou,  na  impossibilidade,  de  teaser  do  espetáculo  ou  evento,  não
necessitando ser vídeo profissional, proponente enviou link inacessível, ou não suportado na rede de
dados da Prefeitura;

7.7.1.1. - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, quando o
caso,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp,  proponente não
enviou a consulta solicitada;

7.7.1.2. - 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 documento de identificação e não enviou a consulta solicitada;

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


7.7.1.5. - 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 ou
evento, proponente não enviou o currículo de todos os integrantes relacionados na ficha técnica;

7.7.1.6. - projeto, de acordo a modalidade pretendida, conforme modelos contidos no Anexo VI -
Modalidades Teatro Adulto e Teatro Infantil, proponente não enviou o projeto conforme o modelo
contido no anexo VI ou faltando itens nele contido.

Proponente: Claudia Cristina Stein – inscrição nº 11 
Projeto: Sonho de uma noite de verão – Uma Comédia Nordestina

Não apresentou: 

7.7.1.2. - 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 consulta com data desatualizada.

Proponente: Márcia Maria Laise Me – inscrição nº 12
Projeto: ABBA The Music – A Tribune Show - Personalité

Não apresentou:

7.7.1.2. - 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 documento de identificação e não enviou a consulta solicitada.

Proponente: Lumax Produções – inscrição nº 16
Projeto: Vivarte Apresenta o Hora da História

Não apresentou:

7.7.1.2. - 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 documento de identificação e não enviou a consulta solicitada.

Proponente: Felipe Eduardo Oliveira – inscrição nº 17
Projeto: Rosineti – A Personal Clean do Início ao Fim

Não apresentou:

7.4.7.  -  link  de  vídeo  integral  ou,  na  impossibilidade,  de  teaser  do  espetáculo  ou  evento,  não
necessitando ser vídeo profissional, proponente enviou link inacessível, ou não suportado na rede de
dados da Prefeitura.

Proponente: Letícia Adila Naciben – inscrição nº 18
Projeto: Show das Princesas

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


Não apresentou:

7.7.1.2. - 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 documento de identificação CNH e não enviou a consulta solicitada.

Proponente: Regina Mara Abrahão Dias – inscrição nº 19
Projeto: Elis por Regina

Não apresentou:

7.7.1.2. - 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 consulta com data desatualizada;

7.7.1.5. - 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 ou
evento, proponente não enviou o currículo de todos os integrantes relacionados na ficha técnica.

Proponente: Daniel de Menezes Darbello – inscrição nº 20 
Projeto: O Tesouro do Pirata

Não apresentou:

7.7.1.1. - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, quando o
caso,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp,  proponente
enviou consulta com data desatualizada;

7.7.1.2. - 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 documento de identificação CNH e não enviou a consulta solicitada;

7.7.1.5. - 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 ou
evento, proponente não enviou o currículo de todos os integrantes relacionados na ficha técnica.

Proponente: Gabriel Coimbra Montagnoli – inscrição nº 21
Projeto: Espetáculo Teatral – Casa, Casais e Aiais

Não apresentou:

7.7.1.1. - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, quando o
caso,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp,  proponente
enviou consulta com data desatualizada;

7.7.1.2. - 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/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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


https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp,
proponente enviou consulta com data desatualizada.

Proponente: Ventilador de Talentos Produções Artísticas Ltda – inscrição nº 22
Projeto: A Bruxa do Chocolate

Não apresentou:

7.4.7.  -  link  de  vídeo  integral  ou,  na  impossibilidade,  de  teaser  do  espetáculo  ou  evento,  não
necessitando ser vídeo profissional, proponente enviou link inacessível, ou não suportado na rede de
dados da Prefeitura;

7.7.1.1. - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, quando o
caso,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp,  proponente
enviou consulta com data desatualizada;

7.7.1.2. - 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 nviou documento de identificação RG e não enviou a consulta solicitada.

Proponente: Regina Mara Abrahão Dias – inscrição nº 23
Projeto: A História de um valente – Nelson Cavaquinho

Não apresentou:

7.7.1.2. - 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 consulta com data desatualizada;

7.7.1.5. - 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 ou
evento, proponente não enviou o currículo de todos os integrantes relacionados na ficha técnica.

Proponente: Ventilador de Talentos Produções Artísticas Ltda – inscrição nº 25 
Projeto: O L Perdido

Não apresentou:

7.4.7.  -  link  de  vídeo  integral  ou,  na  impossibilidade,  de  teaser  do  espetáculo  ou  evento,  não
necessitando ser vídeo profissional, proponente enviou link inacessível, ou não suportado na rede de
dados da Prefeitura;

7.7.1.1. - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, quando o
caso,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp,  proponente
enviou consulta com data desatualizada;

7.7.1.2. - 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/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
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 enviou documento de identificação RG e não enviou a consulta solicitada.

Proponente: Ventilador de Talentos Produções Artísticas Ltda. – inscrição nº 26
Projeto: Só por Deus – A Comédia

Não apresentou:

7.4.7.  -  link  de  vídeo  integral  ou,  na  impossibilidade,  de  teaser  do  espetáculo  ou  evento,  não
necessitando ser vídeo profissional, proponente enviou link inacessível, ou não suportado na rede de
dados da Prefeitura;

7.7.1.1. - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, quando o
caso,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp,  proponente
enviou consulta com data desatualizada;

7.7.1.2. - 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 documento de identificação RG e não enviou a consulta solicitada.

Proponente: Roda Cultural Produções Ltda. – inscrição nº 27 
Projeto: Emcantar em Os Saltimbancos

Não apresentou:

7.7.1.3. -  documento oficial de identificação, em frente e verso, com fotografia, reconhecido pela
legislação brasileira, de pessoa física ou do representante legal da pessoa jurídica, conforme o caso,
proponente enviou cartão do CNPJ e não enviou o documento solicitado;

7.7.1.2. - 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 documento de identificação RG e CPF e não enviou a consulta solicitada;

7.7.1.6. - projeto, de acordo a modalidade pretendida, conforme modelos contidos no Anexo VI -
Modalidades Teatro Adulto e Teatro Infantil, proponente não enviou o projeto conforme o modelo
contido no anexo VI ou faltando itens nele contido.

Proponente: Instituto Anelo – inscrição nº 29 
Projeto: Aniversário de 22 anos do Instituto Anelo

Não apresentou:

7.7.1.1. - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, quando o
caso,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp,  proponente
enviou consulta com data desatualizada;

7.7.1.2. - 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/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
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 enviou documento de identificação CNH e não enviou a consulta solicitada;

7.7.1.5. - 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 ou
evento, proponente não enviou o currículo de todos os integrantes relacionados na ficha técnica.

Proponente: Ventilador de Talentos Produções Artisticas Ltda. – inscrição nº 30 
Projeto: Grace em revista – 40 anos de carreira

Não apresentou:

7.4.7.  -  link  de  vídeo  integral  ou,  na  impossibilidade,  de  teaser  do  espetáculo  ou  evento,  não
necessitando ser vídeo profissional, proponente enviou link inacessível, ou não suportado na rede de
dados da Prefeitura;

7.7.1.1. - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, quando o
caso,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp,  proponente
enviou consulta com data desatualizada;

7.7.1.2. - 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 documento de identificação RG e não enviou a consulta solicitada;

Proponente: Coco’s – inscrição nº 31 
Projeto: Espetáculo Teatral Infantil “Feitiço dá Nisso”

Não apresentou:

7.7.1.1. - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, quando o
caso,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp,  proponente
enviou consulta com data desatualizada;

7.7.1.2. - 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 documento de identificação CPF e não enviou a consulta solicitada.

Proponente: Associação de Danças Faces Ocultas – inscrição nº 32 
Projeto: 1964

Não apresentou:

7.4.6. - indicação de até 3 (três) períodos com até 4 (quatro) dias consecutivos de sua preferência,
sendo o primeiro período obrigatório e os demais opcionais, nos termos dos subitens 4.4 e 4.4.1,
sempre  obedecendo  a  disponibilidade  de  datas  prevista  no  item  4.1  deste  edital,  sendo
desconsideradas aquelas que não estiverem previstas, proponente não enviou datas consecutivas;

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


7.7.1.2. - 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 documento de identificação CPF e não enviou a consulta solicitada;

7.7.1.6. projeto, de acordo a modalidade pretendida, conforme modelos contidos no Anexo VIII -

Modalidade Dança, proponente não enviou o projeto conforme o modelo contido no anexo VIII ou
faltando itens nele contido.

Campinas, 30 de março de 2022

COMISSÃO ADMINISTRATIVA

Marcos Rogerio Chine 

Membro

Ricardo Pereira da Silva 
Membro

Sandra Regina Peres 
Membro

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

