
 

EDITAL DE ESTÍMULO À MANUTENÇÃO TEATRAL 2022

A Fundação Anita Mantuano torna pública a relação de projetos culturais classificados e desclassificados no processo de triagem
para fase de avaliação do  EDITAL DE ESTÍMULO À MANUTENÇÃO DE TEATROS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2022. 

CLASSIFICADOS

Proponente Situação

RROSA AGENCIA DE PROJETOS E
EVENTOS

Classificado

WANDA DE FÁTIMA PEREIRA - ME 
/ TEATRO BRIGITTE BLAIR

Classificado

FEDERAÇÃO DE TEATRO
ASSOCIATIVO DO ESTADO DO RIO

DE JANEIRO

Classificado

J.C. H. MAIA HORITA PRODUCAO
MUSICAL

Classificado

ELENCO SOCIEDADE DE TEATRO
LTDA

Classificado

TRECO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
LTDA.

Classificado



DESCLASSIFICADOS

Proponente Situação

RETIRO DOS ARTISTAS
Desclassificado em item 6.5.

 Inscrição preenchida de forma incompleta. 
Documentos inseridos nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”,
“f”, “h”, “i”, “l” e “m” incompatíveis com a descrição

do objeto.  

RENASCENÇA CLUBE
Desclassificado em  item 2.2  .

Equipamento teatral inscrito com capacidade (lugares)
superior à estipulada para seleção.

CENTRO CULTURAL VENEZA
Desclassificado em  item 6.5.

 Inscrição preenchida de forma incompleta. 
Ausência  de preenchimento de item solicitado na

alínea “h” - Currículo do Representante Legal. 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS - CLUB MUNICIPAL

Desclassificado em item 6.5
Inscrição preenchida de forma incorreta. 

Não foi enviado o documento solicitado na alínea “j” :
- Comprovante de inscrição e situação cadastral do

CNPJ.

CBUENO PRODUÇÕES E EVENTOS
EIRELI

Desclassificado em item 6.5.
Inscrição preenchida de forma incorreta. 

Documento enviado não corresponde ao solicitado na
alínea “e” - Planilha Orçamentária, com todo o

detalhamento dos custos do projeto.

INSTITUTO ENSAIO ABERTO
Inabilitado: item 2.1 

Documentação apresentada para cumprimento do
disposto na alínea “m”, relativa à comprovação da

 gestão do Teatro, e em diligência , demonstra que o
interessado faz uso gratuito de imóvel público no
desenvolvimento das suas atividades. Tal cenário

configura subsídio indireto à manutenção do aparelho
teatral pelo Poder Público Municipal.

GRUPO ANONIMO DE TEATRO
Inabilitado: item 6.5

 Documento solicitado na alínea “j” -  comprovante de
inscrição e situação cadastral do CNPJ –   com falha

em acesso para visualização. 



MCM - MARIA CLARA MACHADO
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Inabilitado: item 6.5 
Não foi comprovada a legitimidade do declarante, em

função de documentação apresentada para atestar a
gestão do aparelho teatral, em virtude do disposto na

alínea “m”, do Edital, embora tenha ocorrido
provocação para tanto em diligência.

INTRÉPIDA TRUPE
Inabilitado: item 2.1 

Documentação apresentada para cumprimento do
disposto na alínea “m”, relativa à comprovação da

 gestão do Teatro, e em diligência , demonstra que o
interessado faz uso gratuito de imóvel público no
desenvolvimento das suas atividades. Tal cenário

configura subsídio indireto à manutenção do aparelho
teatral pelo Poder Público Municipal.

José Roberto Gifford

PRESIDENTE - FUNARJ
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