
PORTARIA Nº xx/2021                               Maceió - AL, 07 de dezembro de 2021.  

 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA CULTURA, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e tendo em vista o que 
estabelece o Decreto nº 64.263 de 25 de fevereiro de 2019 e o que consta no processo administrativo 
E:02600.0000000865/2021, RESOLVE TORNAR PÚBLICO o Resultado da Análise dos recursos conferindo o 
deferimento e indeferimento no Edital Nº 05/2021 - Edital de Festival Pôr do Sol Cultural, conforme Relatório da 
Comissão de Análise de Projetos - CAP, constituída através da Portaria nº 034/2021, de 01 de Setembro de 2021. 

 

Nº CATEGORIA NOME 
ARTÍSTICO 

PROPONENTE CPF/CNPJ SITUAÇÃO 
 

JUSTIFICATIVA 

10 GRUPO 
CULTURAL 

Cia Hiperativa Lucas Darlan 
Candido de 

Barros 

116232170001-
74 

INDEFERIDO 
 

Verificamos que 
houve erro por 
nossa parte em 

especificar item de 
forma incorreta. 

Sendo assim, 
ratificamos no 

DOE a inabilitação 
objetivando o item 
correto  5.2.1 (RG 
e CPF dos demais 

integrantes do 
grupo). Olhamos 
mais uma vez sua 

inscrição e 
constatamos que 

você enviou a 
documentação 

apenas do 
proponente, 

porém em seu 
release/portfólio é 
mencionado mais 

uma pessoa 
fazendo parte da 
equipe. O Edital é 

claro em pedir a as 
documentações 

para a inscrição no 
processo de 

seleção, uma vez 
que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 

mais, o item 
5.12 do edital 

informa 
claramente que “A 

ausência de 
qualquer um dos 

documentos 
pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso.  



20 BANDA Nave Mãe Clã Lucas Máximo 
dos Santos 

117.223.894-43 INDEFERIDO 
 

O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 

58 BANDA BELT GUILHERME 
XAVIER 

CALZADO 

091040224-83 INDEFERIDO 
 

O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 

65 ARTISTA 
INDIVIDUAL 

MARIA DE 
JESUS 

ALBUQUERQUE 
DE ALMEIDA 

MARIA DE 
JESUS 

ALBUQUERQUE 
DE ALMEIDA 

310120864-53 DEFERIDO 
 

APÓS NOVA 
ANALISE DA 
INSCRIÇÃO 

CONSTATAMOS 
QUE O ENVIO DAS 
DOCUMENTAÇÕES 

ESTÁ OK 



89 BANDA Banda Nação 
Palmares 

Edemerson 
Salustiano da 

Silva 

328683590001-
71 

INDEFERIDO 
 

O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 

95 ARTISTA 
INDIVIDUAL 

Boby CH Carlos 
Henrique Alves 

da Silva 

195927150001-
09 

INDEFERIDO O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 

105 ARTISTA 
INDIVIDUAL 

Bruno Hítan Bruno Luiz 
Mota Silva de 

França 

077051674-25 DEFERIDO APÓS NOVA 
ANALISE DA 
INSCRIÇÃO 

CONSTATAMOS 
QUE O ENVIO DAS 
DOCUMENTAÇÕES 

ESTÁ OK 



112 BANDA Karma 
Marginal 

Vitor Feitosa de 
Campos 

120234054-75 INDEFERIDO O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 

174 BANDA Sebage e Os 
Lobos Uivantes 

Jorge Sebastião 
Lins Barbosa 

309598454-53 INDEFERIDO 
 

O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 



187 GRUPO 
CULTURAL 

Gaviões é Show José Hilton 
Lopes Feitosa 

41052060001-
37 

INDEFERIDO 
 

O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 

192 BANDA Banda 
ATRITO82 

Pedro Luiz 
Chaves Bomfim 

057.364.324-55 INDEFERIDO O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 



193 BANDA B.O.K.A FABIO DA SILVA 036.057.264-29 INDEFERIDO O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 

194 GRUPO 
CULTUTAL 

GUERREIRO 
RAIO DE SOL 

MARIA CÍCERA 
DE SOUZA 
SANTOS 

069.146.844-30 INDEFERIDO O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 



198 GRUPO 
CULTUTAL 

GUERREIRO 
MENSAGEIRO 

DE PADRE 
CICERO 

ANDRÉ 
JOAQUIM DOS 

SANTOS 

383.007.704-10 INDEFERIDO O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 

202 GRUPO 
CULTURAL 

BANDA AFRO 
LIBERDADE 

THIAGO DE 
MORAIS 

073-013-734-14 INDEFERIDO O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 



210 GRUPO 
CULTURAL 

BONECA 
VITALINA DOS 
SANTOS SILVA 

EDLEUSA DOS 
SANTOS SILVA 

348.581.804-68 INDEFERIDO O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 
documentos 

pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 

 
 

228 ARTISTA 
INDIVIDUAL 

BIA SANTOS FLORA BEATRIZ 
FERREIRA 
SANTOS 

109.207.264-02 DEFERIDO APÓS NOVA 
ANALISE DA 
INSCRIÇÃO 

CONSTATAMOS 
QUE O ENVIO DAS 
DOCUMENTAÇÕES 

ESTÁ OK 

233 BANDA BLUES 
MASCAVO 

RENAN 
OLIVEIRA DE 

FREITAS 

049.559.907-28 DEFERIDO APÓS NOVA 
ANALISE DA 
INSCRIÇÃO 

CONSTATAMOS 
QUE O ENVIO DAS 
DOCUMENTAÇÕES 

ESTÁ OK 

241 GRUPO 
CULTURAL 

BAIANAS FLOR 
DO BAIRRO 

MARIA DO 
CARVALHO 

ALVES DA SILVA 

354.284.494-20 INDEFERIDO O Edital é claro em 
pedir a as 

documentações 
para a inscrição no 

processo de 
seleção, uma vez 

que na fase de 
habilitação o 

proponente deve 
está apto e com 

toda 
documentação 

disponível no ato 
da apresentação 
do projeto. Vê-se 
que, ao elaborar o 

edital, a 
Administração 

Pública, dentro da 
margem de 

discricionariedade 
que lhe é deferida, 
pode estabelecer 
as condições que 

entenda 
necessárias para 

assegurar a 
execução do 

objeto pretendido 
no certame. Para 
mais, o item 5.12 
do edital informa 

claramente que “A 
ausência de 

qualquer um dos 



documentos 
pedidos implicará 
na desclassificação 

do participante” 
valendo assim o 
INDEFERIMENTO 
do seu recurso. 

 


