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PROCESSO:  SCEC-PRC-2021/01210 

ASSUNTO: ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DO EDITAL PROAC Nº 11/2021 - Circo / Produção e Manutenção / Lona 

 

ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS  

DO EDITAL PROAC N° 11/2021 - 

Circo / Produção e Manutenção / Lona 

Nós, membros da Comissão de Seleção do Edital ProAC nº 11/2021, constituída nos termos da Lei Estadual nº 12.268/2016 e do item 

II (Parâmetros Gerais) do Edital, selecionamos os projetos de acordo com disposto no item I (Parâmetros Específicos) do Edital, obedecendo 

aos critérios estabelecidos no item VII (Parâmetros Específicos), bem como aos demais itens pertinentes à análise e seleção. 

1.2. O resultado final deverá observar o seguinte: 

 1.2.1. No mínimo 50% (cinquenta por cento) do montante total dos recursos disponibilizados para este concurso serão destinados a 

projetos de proponentes sediados (proponente Pessoa Jurídica) ou domiciliados (proponente Pessoa Física) em município do Estado de São Paulo 

que não seja a capital. 

 1.2.1.1. Caso o proponente pretenda beneficiar-se do disposto acima, deverá justificar que sua atuação artística ocorre, prioritariamente, 

fora da capital, declarando tal circunstância no sistema de inscrição e também comprovar sede (no caso de inscrição efetuada por proponente 

Pessoa Jurídica) ou domicílio (no caso de inscrição efetuada por proponente Pessoa Física) em município do Estado de São Paulo que não seja a 

capital, o qual será verificado no momento da contratação.  
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1.2.2. Indutores de inclusão com acréscimo na pontuação: A pontuação da avaliação final será acrescida de pontos adicionais, atribuídos de 

maneira cumulativa, se autodeclaradas as seguintes situações:  

a) Etnia/cor: Responsáveis legais de pessoa jurídica ou cooperados (no caso de cooperativas) autodeclarados pretos, pardos, indígenas e 

amarelos: + 0,5 ponto. 

b) Gênero: Responsáveis legais de pessoa jurídica ou cooperados (no caso de cooperativas) Autodeclaradas mulheres, transgêneros e não-

binários: + 0,5 ponto.  

c) Pessoa com Deficiência: Responsáveis legais de pessoa jurídica ou cooperados (no caso de cooperativas) com deficiência: 0,5 pontos. 

 

5.5.1. Cada Cooperativa poderá ser contemplada com até 40% (quarenta por cento) dos recursos disponíveis deste Edital.  

 

Segue lista classificatória: 

 

PROJETOS SELECIONADOS: 

Num.Inscrição Nome da Proposta Proponente 
Tipo de 
proponente 

Município 
Valo da 
proposta 

Nota 
Final 

11/2021-
1625.1961.4050 

Circo do Alegria Em a Platéia é o nosso 
Espetáculo! 

Viviane Camargo Produção 
Espetáculos - ME 

Pessoa Jurídica 
São José do Rio 
Preto 

R$ 75.000,00 8,56 
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11/2021-
1625.5316.0024 

CIRCO, A MÃE DE TODAS AS ARTES, 
PRESENCIAL E DIGITAL 

Dario Alfredo Rombi Pessoa Jurídica Junqueirópolis R$ 75.000,00 7,65 

11/2021-
1625.5131.8030 

Cultura é vida A.T.Pinheiro Eventos Pessoa Jurídica São Paulo R$ 75.000,00 7,33 

11/2021-
1625.5925.7430 

Mantendo a Tradição Circense 
Circo Los Agady de Espetáculos 
LTDA 

Pessoa Jurídica Nova Europa R$ 75.000,00 6,69 

 

 

PROJETOS DESCLASSIFICADOS: 

Num.Inscrição Nome da Proposta Proponente 
Tipo de 
proponente 

Município Motivo de desclassificação 

11/2021-
1625.4512.6829 

CIRCO A ARTE ETERNA 
Higor Henrique da M. e S. 
Roque Produções Culturais -
ME 

Pessoa Jurídica Nova Odessa 

Não atende aos itens 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento não enviado); 
6.1.“o) 5) Obrigatório: Anotação de Responsabilidade Técnica – 
A.R.T. das lonas” (Documento encaminhado em nome da empresa 
Waldir Gonçalves Roque, sem validade). 

11/2021-
1624.5612.5512 

CIRCO DISNEY - DE VOLTA 
AOS TEMPOS DA 
BRILHANTINA 

ASSOCIAÇÃO IMPACTO 
CULTURAL E ARTÍSTICO - 
AICA 

Pessoa Jurídica São Paulo 

Não atende aos itens 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Não enviou o documento); 
Não alcança os critérios mínimos previstos no edital: 
“7.1. D) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
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cronograma” (As fragilidades da proposta impedem a análise de 
sua viabilidade: Projeto não fica claro ao objetivar produção de 
espetáculo circense porém direcionando parte considerável do 
orçamento à locação de espaço, gravação, e outros serviços; há 
discrepância nos valores direcionados à equipe e artistas 
contratados; cronograma com previsão incoerente de realização).  

11/2021-
1624.3186.7547 

Circo Maluco e o túnel do 
tempo 

ANA MARIA ORLANDO 
PEREIRA - ME 

Pessoa Jurídica Pedreira 

Não atende aos itens 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento emitido em outubro/2019); 
Não alcança os critérios mínimos previstos para avaliação no 
edital: 
A) Qualidade e relevância artística e cultural do projeto (Proposta 
não identifica ou menciona o circo de lona beneficiado com o 
projeto; não apresenta dados artísticos do espetáculo a ser 
produzido); 
B) Potencial de impacto cultural e na formação de público (Embora 
farta a proposta de contrapartida, não há como pontuarmos o 
critério sem esboço do espetáculo a ser exibido);  
C) Qualificação dos artistas e técnicos envolvidos (Descritivo dos 
procedimentos de segurança insuficiente; por não haver equipe 
técnica vinculada à manutenção ou ao espetáculo a ser produzido, 
não é possível pontuarmos este critério); 
D) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
cronograma (O cronograma enviado já previa a estréia do novo 
espetáculo no mês de setembro de 2021 embora não tenha sido 
detalhada a proposta cênica); 
E) Capacidade de realização e histórico de realizações do 
proponente (Currículo da proponente não menciona atividades em 
circo de lona, impossibilitando a avaliação da capacidade de 
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realização). 

11/2021-
1625.5788.7193 

ENFIM, A VOLTA 
PREVISTA 

Marcos Alexandre Martins 
31959005804 

Pessoa Jurídica 
Campo Limpo 
Paulista 

Não atende aos itens 
6.1. “j) Orçamento detalhado, conforme modelo de planilha no 
Anexo I” (Orçamento enviado não possui detalhamento suficiente 
dos itens para avaliação da compatibilidade conforme item 7.1. D) 
Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
cronograma); 
6.1.“o) 2) Obrigatório: Termo de Compromisso assinado, conforme 
Anexo IV ou Anexo V (Não foi enviado termo de compromisso da 
equipe); 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento emitido em março/2020); 
6.1.“o) 5) Obrigatório: Anotação de Responsabilidade Técnica – 
A.R.T. das lonas” (Documento enviado não tem validade); 
6.1. “l) Ficha técnica com a relação dos participantes, incluindo a 
identificação do CPF e a descrição da função no projeto” (Ficha 
Técnica com dados incompletos). 

11/2021-
1625.6098.6246 

Grand Espetáculo Circo Di 
Mônaco 

Jeniffer Costa Lopes da Silva - 
ME 

Pessoa Jurídica São Paulo 

Não atende aos itens 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento emitido em janeiro/2020); 
6.1. “j) Orçamento detalhado, conforme modelo de planilha no 
Anexo I” - Arquivo encaminhado corrompido (registrada a tela) 
impedindo a análise conforme item “7.1. D) Compatibilidade 
orçamentária, viabilidade e adequação do cronograma”. 

11/2021-
1625.2753.2829 

Império Cirkus RESUMO CULTURAL SP Pessoa Jurídica São Paulo 
Não atende aos itens 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
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atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento emitido em fevereiro/2020); 
6.1.“o) “5) Obrigatório: Anotação de Responsabilidade Técnica – 
A.R.T. das lonas” (Documento não enviado); 
Não alcança os critérios mínimos para avaliação previstos no 
edital: 
A) Qualidade e relevância artística e cultural do projeto (Não há 
demonstrativo do espetáculo a circular conforme objeto do 
projeto; não descreve proposta para o documentário nem verba 
para sua realização); 
B) Potencial de impacto cultural e na formação de público. (Não 
define proposta de contrapartida);  
C) Qualificação dos artistas e técnicos envolvidos (não informa 
situação atual da lona, capacidade de público, procedimentos de 
segurança adotados); 
D) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
cronograma (Não há detalhamento suficiente do orçamento para 
avaliação de sua viabilidade);  
E) Capacidade de realização e histórico de realizações do 
proponente (Currículo da proponente não é suficiente para 
atestarmos a capacidade de realização, assim como não a vincula 
ao circo em questão). 

11/2021-
1624.9139.7935 

Manutenção do Circo de 
Teatro Tubinho 

Fernanda Jannuzzelli Duarte 
09746639641 

Pessoa Jurídica Campinas 

Não atende ao item 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso;” 
(Documento emitido em janeiro/2020). 

11/2021-
1625.5089.1448 

RECOMEÇAR 
Dayanne Dias Macedo 
Monteiro 06880465684 

Pessoa Jurídica 
Itaquaquecet
uba 

Não atende aos itens 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
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atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento não enviado); 
6.1.“o) 5) Obrigatório: Anotação de Responsabilidade Técnica – 
A.R.T. das lonas” (Documento emitido em nome da empresa JDS 
Produções e Eventos Ltda ME, sem referência ao circo em 
questão). 

11/2021-
1624.5721.3306 

VIVA O CIRCO Waldir Gonçalves Roque - ME Pessoa Jurídica Americana 

Não atende aos itens 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento não enviado); 
6.1 “j) Orçamento detalhado, conforme modelo de planilha no 
Anexo I” (Orçamento enviado com falhas diversas na somatória 
das rubricas). 

11/2021-
2021.1621-
3777-9659 

"Circo Brothers de volta 
pra estrada!" 

Helton Rodrigo Martins da 
Silva ME 

Pessoa Jurídica Pirajuí 

Não atende ao item 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(AVCB emitido em janeiro/2020). 

11/2021-
1625.5297.3083 

ARTE E EDUCAÇÃO COM 
O TRADICIONAL MAX 
CIRCUS 

Cooperativa de Trabalho 
Nacional de Circo 

Cooperativa São Paulo 

Não atende aos itens 
6.1.“g) Detalhar os procedimentos e equipamentos de segurança 
que serão adotados no espetáculo, bem como informações sobre 
técnicos responsáveis” (Documento enviado não contém as 
informações solicitadas); 
6.1.“h) Cronograma de execução” (Documento enviado não 
contém as informações solicitadas); 
6.1.“i) Plano de divulgação” (Documento enviado não contém as 
informações solicitadas); 
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6.1.“j) 2) O projeto que apresentar orçamento maior do que o 
previsto neste Edital deverá obrigatoriamente especificar as fontes 
complementares de recursos” (Orçamento encaminhado com 
incorreção na soma perfazendo total de aproximadamente R$ 100 
mil reais, sem informações complementares); 
6.1.“o) 2) Obrigatório: Termo de Compromisso assinado, conforme 
Anexo IV ou Anexo V” (Documento enviado não possui assinatura 
dos demais participante da ficha técnica); 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Último documento emitido em fevereiro/2020; Dados ilegíveis); 
6.1.“o) 5) Obrigatório: Anotação de Responsabilidade Técnica – 
A.R.T. das lonas” (Documento não enviado); 
Não alcança os critérios mínimos previstos para avaliação no 
edital: 
A) Qualidade e relevância artística e cultural do projeto (Não é 
possível apreender o objetivo concreto do projeto a partir do 
conjunto de documento enviados; não há demonstrativo do 
espetáculo a circular conforme objeto do projeto); 
B) Potencial de impacto cultural e na formação de público. (Não 
define proposta de contrapartida – texto menciona ora o 
município de São Paulo, ora cidades do interior);  
D) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
cronograma (Verifica-se proposta de circulação porém com todos 
os custos voltados para manutenção; ausência de cronograma e 
demais informações impedem a avaliação de sua viabilidade);  
E) Capacidade de realização e histórico de realizações do 
proponente (AVCBs emitidos no Estado de São Paulo em nome de 
empresa sediada em Minas Gerais sem vínculo com a proponente, 
impossibilitando à comissão atestar a capacidade de realização 
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pela PJ). 

11/2021-
1625.5352.2767 

Amor à Arte 
MI BEMOL PRODUCOES E 
EVENTOS EIRELI 

Pessoa Jurídica São Paulo 

Não atende aos itens 
6.1.“g) Detalhar os procedimentos e equipamentos de segurança 
que serão adotados no espetáculo, bem como informações sobre 
técnicos responsáveis” (Documento enviado não contém as 
informações solicitadas); 
6.1.“h) Cronograma de execução” (Documento enviado não 
contém as informações solicitadas); 
6.1.“i) Plano de divulgação” (Documento enviado não contém as 
informações solicitadas); 
6.1.“o) 2) Obrigatório: Termo de Compromisso assinado, conforme 
Anexo IV ou Anexo V” (Documento enviado não possui assinatura 
dos demais participantes); 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(AVCB não enviado; documento similar encaminhado em campo 
incorreto, datando de julho/2019, sem as informações solicitadas); 
Não alcança os critérios mínimos previstos para avaliação no 
edital: 
A) Qualidade e relevância artística e cultural do projeto (Não 
define objeto do projeto, sinopse de números ou concepção 
artística que possa ser avaliada); 
B) Potencial de impacto cultural e na formação de público (Não 
apresenta proposta de contrapartida de acordo com as regras do 
edital);  
C) Qualificação dos artistas e técnicos envolvidos (Ficha técnica 
apresentada não corresponde aos participantes listados no campo 
correspondente; não enviou currículos); 
D) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
cronograma (Ausência do cronograma associada às demais falhas 
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impede a avaliação de viabilidade); 
E) Capacidade de realização e histórico de realizações do 
proponente (Não é possível atestar a capacidade de realização do 
projeto devido às inconsistências da proposta). 

11/2021-
1625.5938.2337 

CIRCO EUROPEU O 
PICADEIRO ILUMINADO 

IRMÃOS SOUZA PRODUÇÕES 
E EVENTOS EIRELI 

Pessoa Jurídica São Paulo 

Não atende ao item  
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Não enviou o documento); 
Não alcança os critérios mínimos previstos no edital 
7.1. D) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
cronograma. Serão avaliados os aspectos técnicos do projeto, 
incluindo a adequação do orçamento, a viabilidade de realização e 
a pertinência do cronograma apresentado. (As informações 
descritas no projeto, cronograma e orçamento são incompatíveis.) 

11/2021-
1624.5517.1901 

Circo Spacial " Despertar 
da Alegria" 

P J ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS CULTURAIS LTDA 

Pessoa Jurídica Itu 

Não atende aos itens: 
“I. OBJETO DESTE CONCURSO 1.1. O presente Edital tem por 
finalidade apoiar financeiramente projetos que tenham por objeto 
a (i) Produção ou Aprimoramento de Espetáculos do Circo de Lona 
com Itinerância” (Projeto prevê gravação e licenciamento);  
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento emitido em fevereiro/2020); 
6.1.“o) “5) Obrigatório: Anotação de Responsabilidade Técnica – 
A.R.T. das lonas” (Documento enviado não tem validade). 

11/2021-
1625.5228.3308 

Circo Stankowich Unidade 
Pink - Superação 

Marlon Stankowich ME  Pessoa Jurídica São Paulo 

Não atende ao item 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
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de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento emitido em março/2020). 

11/2021-
1623.4159.6773 

Circo Zanni 
Zanni Produções Artísticas 
LTDA ME 

Pessoa Jurídica São Paulo 

Não atende ao item 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(AVCB emitido em novembro/2019). 

11/2021-
1625.5050.3720 

ESPETACULAR CIRCO 
MILLER 

A B ARIAS EVENTOS 
CULTURAIS 

Pessoa Jurídica Mairiporã 

Não atende aos itens 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento emitido em fevereiro/2020); 
6.1.“o) 5) Obrigatório: Anotação de Responsabilidade Técnica – 
A.R.T. das lonas” (Documento não enviado). 

11/2021-
1625.5252.2031 

Festa no Pedaço 
CT Promoções de Eventos 
Culturais Artísticos e Sociais 
Ltda 

Pessoa Jurídica São Paulo 

Não atende aos itens 
6.1.“h) Cronograma de execução” (Documento enviado não 
contém as informações solicitadas); 
6.1 “j) 1) O projeto deverá apresentar o valor fixo, conforme 
definido no item 2.1., ou seja, não poderá apresentar valor menor 
do estabelecido” (Orçamento contendo falhas diversas na 
somatória das rubricas e perfazendo o total de R$ 74 mil reais); 
6.1.“o) 2) Obrigatório: Termo de Compromisso assinado, conforme 
Anexo IV ou Anexo V” (Documento enviado não possui assinatura 
dos demais participantes da ficha técnica); 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento não enviado); 
6.1.“o) 5) Obrigatório: Anotação de Responsabilidade Técnica – 
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A.R.T. das lonas” (Documento não enviado); 
Não alcança os critérios mínimos previstos no edital: 
7.1. A) Qualidade e relevância artística e cultural do projeto 
(Projeto não define objetivo concreto e os documentos enviados 
parecem tratar de propostas distintas – apresentações com 
participação de artistas locais; contrapartida incluindo exposição 
em ônibus museu a ser reformado; orçamento destinado 
exclusivamente à aquisição de materiais sem menção ao serviço 
anterior; proposta despadronizada e com rasuras, conjunto que 
impede a avaliação do mérito artístico do projeto); 
B) Potencial de impacto cultural e na formação de público (Não 
define proposta de contrapartida; ora cita bairros periféricos da 
cidade de São Paulo, ora outros municípios do interior);  
7.1. D) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
cronograma (Além das incorreções observadas no orçamento não 
há detalhamento suficiente dos itens; associando-se à ausência de 
cronograma, não é possível a avaliação da viabilidade do projeto); 
E) Capacidade de realização e histórico de realizações do 
proponente (Não é possível atestar a capacidade de realização do 
projeto devido à insuficiência de informações gerais). 

11/2021-
1622.6343.5809 

INTEGRAÇÃO NO CIRCO 
WR PRODUCAO CIRCENSE 
EIRELI 

Pessoa Jurídica São Paulo 

Não atende aos itens 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento emitido em nome da Secretaria Municipal de Cultura 
referente a evento realizado e não ao circo; não informa 
capacidade de público da lona). 
6.1. “j) Orçamento detalhado, conforme modelo de planilha no 
Anexo I” (Documento despadronizado e sem 
detalhamento/quantitativo de cada rubrica apresentada – valores 
gerais). 
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11/2021-
1625.2523.0154 

Manutenção Lona das 
Artes 

PROJETO LONA DAS ARTES Pessoa Jurídica Campinas 

Não atende ao item 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento não enviado); 
Não alcança os critérios mínimos previstos para avaliação no edital 
A) Qualidade e relevância artística e cultural do projeto (Proposta 
se assemelha a espaço socioeducativo e não a circo de lona; não 
há descritivo das atividades artísticas previstas); 
B) Potencial de impacto cultural e na formação de público 
(Contrapartida obrigatória prevê gratuidade mas não explicita o 
que será realizado); 
C) Qualificação dos artistas e técnicos envolvidos (Não há ficha 
técnica vinculada à manutenção ou às atividades a serem 
desenvolvidas, portanto não é possível pontuarmos este critério). 

11/2021-
1625.5816.8643 

Manutenção e 
reconstituição do Le 
Cirque Amar: O show tem 
que continuar 

FERNANDA GIL PRODUCOES - 
ME 

Pessoa Jurídica São Paulo 

Não atende aos itens 
6.1.“h) Cronograma de execução” (Documento enviado não 
contém as informações dos períodos das atividades); 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento emitido em julho/2020); 
Não atende à definição prevista no edital 
3.1. “d) Circo de Lona Itinerante: são circos em que as 
apresentações são realizadas por trupes/companhias circenses 
tradicionais em circo de lona desmontável, com pelo menos 02 
(dois) anos de itinerância comprovada no Estado de São Paulo” 
(Não comprova itinerância no estado de São Paulo conforme ART e 
AVCB emitidos em março e julho de 2020 no estado do Ceará). 

11/2021- O CIRCO VOLTOU gustavo alves nunes eventos Pessoa Jurídica Taubaté Não atende aos itens 
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1625.5879.7355 me 6.1. “h) Cronograma de execução" (Documento enviado não 
contém as informações solicitadas; proposta destinada a outro 
edital); 
6.1. “i) Plano de divulgação” (Documento enviado não contém as 
informações solicitadas; proposta destinada a outro edital); 
6.1. “o) 2) Obrigatório: Termo de Compromisso assinado, 
conforme Anexo IV ou Anexo V” (Documento com colagem fora do 
padrão solicitado); 
Não alcança os critérios mínimos previstos para avaliação no edital 
A) Qualidade e relevância artística e cultural do projeto (Parte da 
documentação enviada refere-se a projeto distinto do proposto 
neste edital; não há informações suficientes para avaliação 
artística da proposta); 
B) Potencial de impacto cultural e na formação de público 
(Contrapartida cita ora apresentações em quatro municípios, ora 
seis apresentações em um dos municípios listados; não é possível 
avaliar a proposta); 
D) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
cronograma (Orçamento enviado prevê remuneração a apenas 
uma apresentação, divergindo da contrapartida; não há 
detalhamento suficiente do equipamento a ser adquirido; ausência 
do cronograma impede avaliação do critério);  
E) Capacidade de realização e histórico de realizações do 
proponente.  

11/2021-
1625.5233.0863 

O Mundo Maravilhoso do 
Circo 

Cooperativa de Trabalho 
Nacional de Circo 

Cooperativa São Paulo 

Não atende aos itens 
6.1.“g) Detalhar os procedimentos e equipamentos de segurança 
que serão adotados no espetáculo, bem como informações sobre 
técnicos responsáveis” (Documento enviado não contém as 
informações solicitadas); 
6.1.“h) Cronograma de execução” (Documento enviado não 
contém as informações solicitadas); 
6.1.“i) Plano de divulgação” (Documento enviado não contém as 
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informações solicitadas); 
6.1.“o) 2) Obrigatório: Termo de Compromisso assinado, conforme 
Anexo IV ou Anexo V” (Documento enviado não possui assinatura 
dos demais participantes da ficha técnica); 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento não enviado); 
6.1.“o) 5) Obrigatório: Anotação de Responsabilidade Técnica – 
A.R.T. das lonas” (Documento não enviado); 
Não alcança os critérios mínimos previstos para avaliação no 
edital: 
Qualidade e relevância artística e cultural do projeto e B) Potencial 
de impacto cultural e na formação de público (Não é possível 
apreender o objetivo concreto do projeto a partir do conjunto de 
documento enviados; não há demonstrativo do espetáculo a 
circular conforme apresentação); 
D) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
cronograma (Após análise a comissão entendeu que os valores 
apresentados na propostas não são compatíveis com o mercado 
ou não possuem descrição técnica suficiente para embasar o 
pedido);  
E) Capacidade de realização e histórico de realizações do 
proponente (Não é possível atestar a capacidade de realização do 
projeto devido à insuficiência de informações gerais). 

11/2021-
1625.4395.0258 

Tradição e Arte que 
ultrapassam fronteiras 

Cooperativa de Trabalho 
Nacional de Circo 

Cooperativa São Paulo 

Não atende aos itens 
6.1.“g) Detalhar os procedimentos e equipamentos de segurança 
que serão adotados no espetáculo, bem como informações sobre 
técnicos responsáveis” (Documento enviado não contém as 
informações solicitadas); 
6.1.“h) Cronograma de execução” (Documento enviado não 
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contém as informações solicitadas); 
6.1.“i) Plano de divulgação” (Documento enviado não contém as 
informações solicitadas); 
6.1.“o) 2) Obrigatório: Termo de Compromisso assinado, conforme 
Anexo IV ou Anexo V” (Documento enviado não possui assinatura 
dos demais participante da ficha técnica); 
6.1.“o) 4) Obrigatório: Alvará ou documento correspondente 
atestando a capacidade de público da lona aonde se realizará os 
espetáculos circenses, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em data 
de até 180 dias do início do prazo de inscrições deste Concurso” 
(Documento emitido em novembro/2019; Documento rasurado); 
6.1.“o) 5) Obrigatório: Anotação de Responsabilidade Técnica – 
A.R.T. das lonas” (Documento não enviado); 
Não alcança os critérios mínimos para avaliação previstos no 
edital: 
A) Qualidade e relevância artística e cultural do projeto (Não há 
qualquer informação nos campos pertinentes à apresentação que 
indique o objetivo do projeto, sinopse de números ou 
demonstrativo do espetáculo a circular que possibilite a análise do 
mérito por esta Comissão); 
B) Potencial de impacto cultural e na formação de público (Não 
define objeto ou proposta de contrapartida a serem analisados);  
D) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
cronograma (Não é possível avaliar a viabilidade do projeto devido 
à insuficiência de informações gerais);  
E) Capacidade de realização e histórico de realizações do 
proponente (Não é possível atestar a capacidade de realização do 
projeto devido à insuficiência de informações gerais).  

11/2021-
1622.5736.7570 

É debaixo da lona que a 
magia acontece! 

Paulo Ricardo do Carmo 
Robattini 

Pessoa Jurídica Campinas 

Não atende aos itens 
6.1. “j) Orçamento detalhado, conforme modelo de planilha no 
Anexo I” (Documento despadronizado e sem detalhamento do 
produto a ser adquirido); 
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6.1.“h) Cronograma de execução” (Documento enviado não 
contém as informações solicitadas); 
6.1. j) 2) “O projeto que apresentar orçamento maior do que o 
previsto neste Edital deverá obrigatoriamente especificar as fontes 
complementares de recursos” (menciona aquisição de dois itens, 
aponta no orçamento apenas um e diz que se refere à “entrada” 
do valor); 
Não alcança os critérios mínimos previstos para avaliação no edital 
B) Potencial de impacto cultural e na formação de público (Não 
define proposta concreta de contrapartida);  
C) Qualificação dos artistas e técnicos envolvidos (Descritivo dos 
procedimentos de segurança não identifica os responsáveis nem 
os associa à equipe técnica; termo de compromisso 
despadronizado e rasurado, impedindo a avaliação geral do 
critério); 
D) Compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação do 
cronograma (Texto menciona gasto apenas com a entrada do valor 
do material, sem informações adicionais; prevê também aquisição 
de dois produtos mas orçamento indica apenas um; cronograma 
não associa prazos para execução do projeto; dados indicam 
incompatibilidade orçamentária e inviabilidade de execução); 
E) Capacidade de realização e histórico de realizações do 
proponente (Não é possível atestar a capacidade de realização do 
projeto devido às inconsistências da proposta).  

 


