
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO 

EDITAL Nº  02/2022 CIRCULAÇÃO DE ARTES CÊNICAS

DOCUMENTAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, em modo virtual, reuniram–se, a partir das 10h00 horas, os senhores(a);
Guilherme Gonçalves dos Santos, Fernando Jose Garcia e Alexsandro de Almeida, respectivamente presidente e membros, abaixo assinados, todos

integrantes da Comissão de Licitações da Fundação Cultural de Jacarehy JMA, designados pela Portaria nº 003 de 04 de janeiro de 2022,
responsável pela avaliação da documentação, referente ao EDITAL Nº  02/2022 CIRCULAÇÃO DE ARTES CÊNICAS,

, conforme consta do ITEM 9.0 do referido edital.. Aberta a sessão, a documentação foi analisada pelos membros da comissão, em ordem
cronológica de recebimento, em conferência aos documentos apresentados pelos proponentes.

Segue abaixo a relação dos projetos classificados (HABILITADOS) conforme a deliberação da Comissão.

Nº de 
Inscrição

Projeto Proponente Situação

9 Elas Ana Paula Cunha de Oliveira HABILITADO
12 E o Sol Avermelhou Lays Lopes Ramires HABILITADO

Segue abaixo a relação dos projetos desclassificados (INABILITADOS) conforme a deliberação da Comissão

Nº de 
Inscrição

Projeto Proponente Situação

22 Maria Peregrina Central de Artes Cênicas LTDA - ME INABILITADO
*não encaminhou a documentação

exigida no Item 9 do Edital

17 Mil Litros de Preto: a maré está cheia Lucimélia Aparecida Romão INABILITADO



*Descumprimento aos itens:

9.4 – não apresentou regularidade com as
fazendas estaduais e municipais

9.7 – não apresentou a certidão de
falência e concordata em acordo com o

local de origem onde está situada a
pessoa jurídica 

28 A Caravana dos Pássaros Errantes Ana Cristina de Freitas INABILITADO

*Descumprimento aos itens:
9.1 – não apresentou ato constitutivo,

estatutos, contrato social ou certificado de
microempreendedor individual em vigor

9.2 – Não apresentou prova de inscrição
no cadastro nacional de pessoa jurídica

(cartão de CNPJ)
29 Mansão 80 Olivia Daniele Machado Majzoub INABILITADO

*Descumprimento aos itens:
9.1 – não apresentou ato constitutivo,

estatutos, contrato social ou certificado de
microempreendedor individual em vigor

9.4 – Não apresentou prova de
regularidade fiscal com a fazenda

municipal (certidão negativa de débitos
mobiliários do município de origem da

pessoa jurídica)

Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.

Conforme consta no instrumento editalício, no ITEM 9.14,  da decisão dos classificados/desclassificados, caberá recurso conforme estabelecido no
Item 3

Serão aceitos os recursos enviados entre 02 (dois) de Maio de 2022, a partir das 08:00 e 06 (seis) de maio de 2022.

O resultado, a partir dos recursos, será noticiado no dia 13 (treze) de Maio de 2022 no site da Fundação (http://fundacaocultural.com.br) e publicado no
Boletim Oficial em conformidade com o referido Edital.



Jacareí, 25 de abril de 2022

GUILHERME AUGUSTO DE CAMPOS MENDICELLI
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