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PROCESSO:  SCEC-PRC-2021/01289   

 
ASSUNTO: COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC EXPRESSO DIRETO Nº 39/2021 - FOMENTO DIRETO A PROFISSIONAIS 

DO SETOR CULTURAL E CRIATIVO. 

 

COMUNICADO SOBRE COMPLEMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC EXPRESSO DIRETO                  

Nº 39/2021 - FOMENTO DIRETO A PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL E CRIATIVO. 

 

 

Trata-se de comunicado sobre a notificação já realizada por correspondência eletrônica de acordo com o item 4.2 (Parâmetros Gerais) 

do Edital. 

Aos interessados convocados para a contratação, destacamos o item do Edital que versa sobre a complementação da documentação:  

 

IV. PRAZO E DOCUMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO 

 4.1. A Secretaria convocará os proponentes habilitados que tiverem seu projeto selecionado para assinar o contrato por meio de 

publicação de COMUNICADO DE RESULTADO FINAL no D.O.E..  

4.2. O proponente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação do Comunicado do Resultado Final no 

D.O.E., para enviar através do sistema on-line www.proacexpresso.sp.gov.br, a documentação relacionada abaixo.  

1) Após a análise da documentação, caso seja verificada necessidade de complementação, o proponente será notificado e poderá 

enviar em uma única vez, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a notificação, a complementação da documentação.  
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2) Após aprovação da documentação, a Secretaria enviará o contrato que deverá ser impresso, assinado, digitalizado e encaminhado 

através do sistema on-line no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento.  

3) Somente serão aceitas as documentações enviadas através do sistema on-line pelo cadastro/perfil do proponente. 

 

Aos convocados cabe providenciar a documentação relacionada abaixo e enviar através do sistema on-line www.proacexpresso.sp.gov.br 

até as 23h59 do dia 07/03/2022: 

MODALIDADE A – ARTISTAS 

Num.Inscrição 
Nome da 
proposta 

Nome do 
Proponente 

Cidade do 
Proponente 

Complementação 

39/2021-
1626.2765.2412 

Antonio Peticov 
- Processo 

Criativo 

Antonio 
Peticov 

São Paulo 

 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência 
bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: O comprovante de endereço atual não foi enviado.  
  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência 
bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: A Declaração de Conta-Corrente não foi apresentada. 
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Complementação a ser realizada: Enviar Declaração, conforme Anexo IX do Edital nº 39/2021, indicando a conta-
corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil (conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017) para 
depósito e movimentação exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do 
projeto selecionado neste Edital. 
Motivo: Proponente não apresentou a Certidão de Regularidade do FGTS-CRF 
 
Complementação a ser realizada: Caso não possua inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, encaminhe  
A Declaração preenchida com sua assinatura original, conforme modelo disponível no Anexo VIII. Caso o 
proponente possua a CEI, deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF. 
 
 
 

39/2021-
1623.1952.0029 

Storytelling em 
teatro musical 

Rachel Ripani São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual não foi enviado. 
  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência 
bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: A Certidão de Regularidade do FGTS-CRF deve ser nominal ao proponente Pessoa Física 
 
Complementação a ser realizada: Caso não possua inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, encaminhe  
A Declaração preenchida com sua assinatura original, conforme modelo disponível no Anexo VIII. Caso o 
proponente possua a CEI, deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF. 
 
Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa Pessoa Física. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Motivo: Não enviou a  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais Pessoa Física. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais  
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
 
Motivo: Não enviou a Certidão Pessoa Física. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/  
 
Motivo: Não encaminhou a consulta do Cadastro do CADIN pelo CPF. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 
 
Motivo: Não encaminhou a consulta das Sanções Administrativas pelo CPF. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 

39/2021-
1623.8689.0427 

Teatro de 
Sombras - A 
magia das 
silhuetas 

Daiane 
Baumgartner 

de Souza 
Rio Claro 

Motivo: O comprovante de dois anos apresentado não é aceito. 
 
 Complemento a ser realizado: Enviar novo comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 
contados até último dia de inscrição do Edital (datado até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: 
lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de 
comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1625.2353.7556 

Cantos de 
Trabalho 

Renata mattar São Paulo 
Motivo: Foi apresentada apenas a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deve acessar a aba "e-CRDA" 
e emitir a Certidão.  
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 

https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
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São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1622.6712.8483 

Arquitetura 
Cênica do 

Teat(r)o Oficina, 
projeto de Lina 

Bo Bardi e 
Edson Elito 

Marília de 
Oliveira 

Cavalheiro 
Gallmeister 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada apenas a consulta no portal da Divida Ativa. O proponente deve acessar a aba "e-CRDA" 
e emitir a Certidão.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Divida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente/ (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-
web/inicio.do) 

39/2021-
1626.2850.3023 

Odair José - A 
Arte da 

Composição 

Odair José de 
Araújo 

Vargem 
Grande 
Paulista 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.2299.4675 

HQs Históricas: 
da pesquisa à 

criação de uma 
narrativa 

Daniel Esteves 
Macedo 
Pereira 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada apenas a consulta no portal da Divida Ativa. O proponente deve acessar a aba "e-CRDA" 
e emitir a Certidão. 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Divida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2906.9335 

A Linguagem 
dos Pássaros e a 

Natureza da 
Poesia 

Fabio 
Malavoglia 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço de dois anos apresentado não possui esse período de emissão quando 
contado até o último dia de inscrições no Edital.  
 
  Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás contados 
até último dia de inscrição do Edital (datado até 07/2019). 

39/2021-
1626.1274.9987 

Pintando fotos 
com bordados 

Ana Carolina 
Santos 

Cherubini 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço de dois anos apresentado não possui esse período de emissão quando 
contado até o último dia de inscrições no Edital.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás contados 
até último dia de inscrição do Edital (datado até 07/2019). 

39/2021-
1625.0748.6596 

Pífano, Pífaro 
ou Pife: A 

Tradição e o 
"Muderno" na 

Everton Fuchs 
de Almeida 

São Luís do 
Paraitinga 

Motivo: Não enviou o comprovante de endereço atual do proponente.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
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Construção das 
Flautas de 

Bambu 

municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração.  
Motivo: Não enviou O comprovante de endereço antigo com mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.3065.5232 

Por onde 
começar? – 

escrevendo a 
partir de 

documentos. 

Vicente 
Antunes 
Ramos 

São Paulo 

Motivo: Não envio declaração de conta corrente.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração de Conta Corrente aberta em nome do proponente no Banco 
do Brasil 

39/2021-
1626.2810.7303 

SÓ A 
ANTROPOFAGIA 

NOS UNE 

Ana Beatriz 
Sampaio 

Soares de 
Azevedo 

Campinas 

Motivo: Foi apresentada apenas a consulta no portal da Divida Ativa. O proponente deve acessar a aba "e-CRDA" 
e emitir a Certidão.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa e Débitos Tributários da Divida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do) 

39/2021-
1624.3973.7185 

Cântico Guarani 
Tupã Mirin 
Jeguaká da 

Silva 
São Paulo 

1- Motivo: Não enviou Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil  
Complemento a ser realizado: Enviar Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil  
 
2- Motivo: Não enviou comprovante de endereço antigo e atual 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência 
bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019).  
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Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência 
bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
3- Motivo: Não enviou Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do 
INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá 
apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros. 
 
Complementação a ser realizada: enviar Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no 
Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente 
possua CEI, deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. 
 

39/2021-
1626.0410.7604 

Bernadete, a 
tulipa negra do 
samba: 30 anos 

de avenida 

Maria 
Bernadete 
Raimundo 

Osasco 

Motivo: O comprovante de endereço de dois anos apresentado não possui esse período de emissão quando 
contado até o último dia de inscrições no Edital.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás contados 
até último dia de inscrição do Edital (datado até 07/2019). 

39/2021-
1626.1821.3623 

Iconografia na 
música 

Marco Aurélio 
Olímpio 

São 
Sebastião 

Motivo: Não enviou Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado 
de São Paulo – CADIN ESTADUAL:  
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 

39/2021-
1626.2964.4900 

Criação de cena 
cômica 

Giulia Cooper São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021- Panorama atual Josi Reis Rio Grande Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
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1625.3477.5865 - Mulheres na 
animação 

brasileira e a 
presença de 

profissionais no 
processo 
criativo 

da Serra  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1622.8365.9466 

Moçambique de 
Lorena - 

Resistência o 
caminho para a 

permanência 

Geraldo 
Ubirajara da 

Silva 
Lorena 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.2936.6946 

primeiro passo , 
tomar conta do 

espaço. 
sylvia prado São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: Não enviou Cadastro do CADIN (Estadual). 
 
Complemento a ser realizado:Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 

39/2021-
1625.9535.8922 

Literatura 
Cantada 

Daniela 
Lasalvia 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta datado dos últimos três meses.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.3043.7113 

Castanholas 
para todos - 

conhecendo e 
usando o 

instrumento de 
forma 

descomplicada 

Lucienne 
Fiuza Garcia 

Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço de dois anos apresentado não é aceito.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar novo comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás 
contados até último dia de inscrição do Edital (datado até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: 
lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de 
comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021- Dramaturgia Denise São Bernardo Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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1626.0441.8206 jovem - 
narrativas sobre 
o mundo como 

o vejo 

Hyginio de 
Barros Silva 

do Campo  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.8762.7566 

Escultura para 
crianças:"Fazen

dinha" 

José de 
Oliveira Dias 

Sorocaba 

Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.3051.0472 

Stop Motion de 
Baixíssimo 

Orçamento | 
Anime o que 
você tem em 

casa 

Gabriela 
Lourenzato 

Guarda 
São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1622.8386.1159 

BATU (Criando 
e brincando a 
partir de um 
Retângulo e 

explorando o 
Espaço) 

Ieltxu Ortueta Cunha 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2929.6913 

Máscara 
Africana em 
Argila com 

Osvaldo Pedro 

Osvaldo de 
Fátima Pedro 

Votorantim 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021- Introdução à Lidia Ganhito São Paulo Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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1626.1909.0754 publicação 
digital 

CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1623.8715.3724 

Corpo/casa: 
ocupações e 

ressignificações 

Laila Romeiro 
Dantas da 

Gama 

Pindamonha
ngaba 

Motivo: O comprovante de endereço antigo/atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. Obs: (se for a nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou 
certidão de casamento (cônjuge). 

39/2021-
1626.3051.0126 

Princípios da 
Montagem no 

Universo da 
Música, Poesia, 
Teatro e Artes 

Plásticas 

Santiago 
Mazzoli 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1625.4956.9491 

ÊÊÊ COREIRA - 
DEIXA A SAIA 

GIRAR 

Josimary 
Mesquita dos 

Santos 
São Paulo 

Motivo: todos os documentos devem estar nominais e/ou serem emitidos no CPF da proponente Josimay 
Mesquita dos Santos. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração, conforme Anexo IX do Edital nº 39/2021, indicando a conta-
corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil (conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017) para 
depósito e movimentação exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do 
projeto selecionado neste Edital. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência 
bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
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Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência 
bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Complementação a ser realizada: Caso não possua inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, encaminhe  
A Declaração preenchida com sua assinatura original, conforme modelo disponível no Anexo VIII. Caso o 
proponente possua a CEI, deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF.] 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais  
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/  
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 
 

39/2021-
1626.0376.5758 

Pintura Sobre 
Madeira: Arte e 

Artesanato 

Pedro Yukio 
de Barros 
Hamaya 

Avaré 

Motivo: O comprovante de endereço antigo/atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
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municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. Obs:  (Se for em nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou 
certidão de casamento (cônjuge); 

39/2021-
1623.1910.7389 

Jongo dos 
terreiros de 
café para o 

grande centro 

Gilberto de 
Oliveira 
Santana 

São Paulo 

Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 

39/2021-
1623.7847.6669 

Transformando 
- A Arte Drag 

Queen contada 
através da 

história 
Maquiagem 

Albert 
Roggenbuck 

Neto 
São Paulo 

Motivo: Encaminhou somente a Declaração da Conta corrente. 
  
Complementação a ser enviada: 
  
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia de inscrição do Edital, 
conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
 
c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses, conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
 
1) Em caso de opção pela porcentagem destinada aos proponentes fora da capital do Estado de São Paulo, será 

verificado o município de domicílio do proponente, conforme item 1.2.1.1. (COMO OPTOU PELA COTA DO 
INTERIOR, DEVE COMPROVAR DOMICÍLIO NO INTEIOR). 

 
d) Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o 
proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão de 
Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros. 
 
e) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. 
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 
 
 f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/Infor maNICertidao.asp?tipo=2 
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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 g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/ 
 
h) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – 
CADIN ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx 
 datado do dia do envio da documentação à Secretaria 
 
i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.a spx 
 datado do dia do envio da documentação à Secretaria  

39/2021-
1626.2672.2088 

Luteria 
Experimental e 

Transdisciplinari
dade 

Thiago Salas 
Gomes 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.1945.3973 

ESTÁTUA VIVA - 
ENTRANDO NAS 

ARTES 

Marcos 
Roberto 

Morais de 
Melo 

Ribeirão 
Preto 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado esta em nome de terceiros sem qualquer comprovação 
de vínculo. (não enviou a certidão de casamento). 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado esta em nome de terceiros sem qualquer comprovação 
de vínculo. (não enviou a certidão de casamento). 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019).  ** Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.8337.6511 

Preparação 
para a Dança 

Carolina 
Sudati 

São Paulo 
Motivo: A Certidão encaminhada não se refere à Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 

http://www.tst.jus.br/certidao/
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
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com Objetos - 
limites e 

expansões do 
corpo 

Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1626.3024.4809 

História da 
Palhaçaria 
Brasileira. 

Lucas 
Guilherme 
dos Santos 

Soares 

Cotia 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado esta em nome de terceiros sem qualquer comprovação 
de vínculo.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022).  
 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado esta em nome de terceiros sem qualquer comprovação 
de vínculo.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). ** Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.9504.2991 

Arte embaixo 
da árvore - 
Teatro de 
objetos 

Mônica Estela 
Gomes de 

Jesus 
São Pedro 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.1909.4328 

Oficina 
“Upcycling com 

bordado” 

Gabriela 
Santos 

Cherubini 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual não foi enviado. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1623.9670.8673 

Guitarra Blues 
Ismaily 

Sanches 
Limeira 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
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 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.5123.4173 

Oficina de 
"Lixomentos 
Musicais" - 

Online. 

Murilo 
Tenório dos 

Santos 
Campinas 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.3084.5312 

Processos de 
Criação na 

Dramaturgia 
Contemporânea 

- Ficções e 
outras 

escrituras 
possíveis 

Erica São Paulo 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.0316.9411 

O que é 
Política? O que 

é Teatro 
político? 

Paulo Vicente 
Gaeta Hipólito 

da Silva 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.7110.1407 

Introdução à 
escrita de um 
roteiro eficaz 

para 
documentários 

Wagner Perez 
Morales 
Junior 

São Paulo 

 Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do. 
 
 Motivo: Cadastro do CADIN não encaminhado. 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 

39/2021-
1626.3111.2304 

Fazendo uma 
websérie 

Juliana Castro 
e Del Rosso 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 

39/2021-
1625.8500.2687 

Nossas 
Literaturas- 
Cenopoesia 

JÔ FREITAS 
Mogi das 

Cruzes 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. (se for em nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão 
de casamento (cônjuge). 
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2906.8238 

Palhaçaria e 
arte de rua 

Anderson 
Douglas 

Machado 
São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2743.6105 

"Paredes que 
falam" 

Alfredo Maffei São Paulo 

 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-
web/inicio.do).2- Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos TrabalhistasComplementação a ser 
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realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/ 

39/2021-
1626.3048.1737 

A Utilização da 
Música Criativa 
como Fator de 
Comunicação 

Pablo de 
Moraes 
Prearo 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 3- 
 
 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/  
 
 Motivo: Não enviou a Cadastro do CADIN. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 
 
 Motivo: Não enviou a consulta das Sanções Administrativas encaminhada. 
 
 Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 

39/2021- Videoaula: Deborah Franca Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
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1626.2903.4147 Cheer Dance 
Hip Hop - 
tutorial 

coreográfico 
(Arlekings 

Cheerleaders) 

Caprioli   Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. (se for em nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão 
de casamento (cônjuge). 

39/2021-
1626.1913.1638 

Introdução à 
construção de 

uma marionete 
de fios 

Rocío Griselda 
Paredes 

São Paulo 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 

39/2021-
1626.0268.4914 

“ORIN NAS 
ALDEIAS” 

influências dos 
ritmos africanos 
na musicalidade 

brasileira 

Shirley Badaró 
de Mello 

Embu 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 

39/2021-
1623.5987.2493 

CAMINHOS 
POSSÍVEIS PARA 

PROCESSOS 
CRIATIVOS 

AUTÔNOMOS 

JOSEFA 
ROUSE DA 

SILVA 
São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 

39/2021-
1624.4925.3188 

Oficina de 
Gravação e 
Produção 

Musical com 
Software Livre e   
Equipamentos 
de Baixo Custo 
para Iniciantes 

Cristiano 
Augusto 

Monteiro de 
Gorni Scabello 

São Paulo 

 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
 
 Motivo: Não enviou consulta de sanções administrativas. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 

39/2021- Companheiros AGRÍCIO Ribeirão Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
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1625.5225.8899 em punho! 
Violão, 

cavaquinho e 
percussão 

ALEXANDRE 
DA COSTA 

Preto Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1625.6023.8302 

As Costas quem 
Falam - Corpo e 

Ritmo nas 
Manifestações 

Cultural 

Suelen Santos 
Almeida 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1623.7018.3538 

Samba Paulista 
e suas vertentes 

Antonio 
Carlos Fameli 

Junior 
São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2758.1396 

Preparação 
vocal para 

atores e não-
atores 

Gabriel 
Gonçalves 

Espírito 
Santo do 

Pinhal 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021- Videoaula "A Luciana Marília  Motivo: Não enviou Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do 
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1626.1403.3795 linguagem do 
scanner" 

Crepaldi 
Martins 

INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá 
apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros. 
 
 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente Obs.: Se o 
comprovante de endereço não esta nominal ao proponente (se for em nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao 
menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de casamento (cônjuge).  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1622.5181.3857 

Pintura de Auto 
Retrato 

Jardélio 
Santos Alves 

São Paulo 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1625.5940.2681 

Cinema de 
Quebrada 

stheffany 
fernanda 

São Paulo 

 Motivo: Não enviou Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil.  
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019).Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.1361.9310 

Da composição 
ao Lançamento 
- Passo a passo 

Antonio 
Eduardo 
Campos 

Itanhaém 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não é aceito como documento comprobatório. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
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da música 
contemporânea 

Sheen Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.6676.6483 

Câmera de 
Bolso - 

Mobigrafia e 
Jornalismo de 
Intervenção 

Fernando Sato São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.3021.2058 

Presença na 
distância: 

relações entre 
cena e público 

no modo 
remoto 

Juliana Jardim 
Barboza 

São Paulo 

Motivo: A Certidão encaminhada não se refere a Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 

39/2021-
1626.3055.9093 

Além do selfie – 
arte, política e 
identidade nos 
autorretratos 
fotográficos 

(video-aula em 
artes visuais) 

Gustavo 
CUNHA 

LOURENCAO 
São Paulo 

Motivo: A Declaração de Conta-Corrente não foi apresentada. 
  
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração, conforme Anexo IX do Edital nº 39/2021, indicando a conta-
corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil (conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017) para 
depósito e movimentação exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do 
projeto selecionado neste Edital. 
  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência 
bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/  

http://www.tst.jus.br/certidao/ 

39/2021-
1625.5444.0810 

Vídeo-Aula: 
direção teatral 
para iniciantes 

Ricardo 
Henrique Silva 

Franca 

Motivo: Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de endereço é do município 
de São Paulo. 
 
Complemento a ser realizado: Comprovar o atendimento ao item 1.2.1.1. dos parâmetros específicos: “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 
domicílio em município do Estado de São Paulo que não seja a capital, o qual será verificado no momento da 
contratação. 
 
Motivo: A Certidão encaminhada não se refere a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1623.1722.4653 

PRIMÓRDIO DA 
ENCENAÇÃO 

TEATRAL: 
GRÉCIA 
ANTIGA, 

SÉCULO DE 
OURO 

ESPANHOL E 
COMMEDIA 
DELL’ARTE 

Alex Luis 
Gonçalves 

Gruli 
São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida 
 
.Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1625.6626.5763 

Ferramentas de 
pesquisa para 
construção de 

personagem em 
produção 

audiovisual 

Mariano 
Mattos 
Martins 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 205| CEP 01028-900 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3339-8000 

 

Administração. 

39/2021-
1625.8034.5994 

Ferramentas de 
criação para 
malabaristas 

Uatumã 
Fattori de 
Azevedo 

Itatiba 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.4285.0958 

PROCESSOS 
CRIATIVOS 

PARA 
ILUSTRAÇÃO 
AUTORAL DE 

LIVROS 

Hernani 
Rocha Alves 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não está legível. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.3131.3065 

Como se faz um 
Sticker Art? 

Gabriel LUCAS 
BERGAMO 
VENTURA 

Guarulhos 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Caso o proponente não tenha comprovante em seu nome, o parente responsável pelo 
documento enviado deverá encaminhar uma declaração informando que o proponente reside no endereço, junto 
a um documento original com foto. 

39/2021-
1625.1583.2360 

Sapateado para 
todos 

Anelita 
Janaína Gallo 

São 
Sebastião 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. Caso o proponente não tenha um documento em seu nome, deverá comprovar parentesco com a 
pessoa nomeada no documento. 

39/2021-
1626.0334.0648 

Eixo, Ritmo e 
Vetores: 

Técnica de 
Giros Rápidos 
para Aéreos 

Mainá 
Fernandes 
Yamachi 

São Luís do 
Paraitinga 

Motivo: Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante antigo de endereço é do 
município de São Paulo.  
 
Complemento a ser realizado: Comprovar o atendimento ao item 1.2.1.1. dos parâmetros específicos: “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 
domicílio em município do Estado de São Paulo que não seja a capital, o qual será verificado no momento da 
contratação. 
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 
 
Motivo: A Certidão encaminhada não se refere à Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1622.8492.1630 

Introdução à 
Performance 

Raquel 
Anastásia 

Simoni 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não é um documento comprobatório.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração.  
 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não é um documento comprobatório.  

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.1275.8605 

Salvaguarda da 
memória gráfica 

de museus - 
Pinacoteca de 
São Paulo: um 
estudo de caso 

CAIO CESAR 
DE MELO 
RAPOSO 

São Paulo 

Motivo: Apresentou a certidão da Dívida Ativa vencida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
Dentro do prazo de saneamento.  
 

39/2021-
1626.2291.5060 

"Dos Pés ao Léu 
– 

ressignificando 
a fotografia 
com celular" 

Andrea 
Barbour 

São Paulo 

Motivo: A Certidão encaminhada não se refere à Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais  
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (fazenda.gov.br)  
 

39/2021-
1626.2849.9290 

Oficina de 
Flexibilidade e 

Contorção 

João Osmar 
Silva de Souza 

São Paulo 

Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado é municipal, enviar o Cadin Estadual. 
 
Complemento a ser realizado: 
Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo 
– CADIN ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx,  
datado (entre o período desta convocação). 

  
 

39/2021-
1623.0733.4497 

Como nascem 
os filmes 

Jaqueline Pilar 
Durans 

Araraquara 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 

39/2021-
1625.5365.2760 

Calungas 
Fluentes 

Maurício 
Alves de 

São Paulo 
Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado não possui validade. 
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Oliveira Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx,  
datado (entre o período desta convocação). 
 
Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 

39/2021-
1625.5134.7401 

Desvendando o 
Neogrotesco 

Homero 
Ferreira 
Kaneko 

São José do 
Rio Preto 

Motivo: Não enviou a Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do 
INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá 
apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no 
Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente 
possua CEI, deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. 
 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais em nome do proponente pessoa física, a 
Certidão apresentada foi emitida em nome de pessoa jurídica. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais em nome do 
proponente pessoa física, com seu respectivo 
CPFhttp://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do


 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 205| CEP 01028-900 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3339-8000 

 

39/2021-
1625.9462.0250 

VOZ VENTRE 
VÓS - As Quatro 
Estações Vocais 

Larissa Lima 
de Souza 

São Paulo 

Motivo: Certidões enviadas em número de CNPJ. 
 
 
Complementação a ser realizada: Enviar as certidões em número de CPF do proponente, datado dentro do prazo 
de saneamento. 
 
e) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. 
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 
 
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/ 
 
h) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – 
CADIN ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado do dia do envio 
da documentação à Secretaria. 
 
i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 

39/2021-
1623.6007.1703 

Vasculhando 
Lixo, Criando 

Arte: 
Marionetes 

Anderson da 
Silva 

Diadema 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.0271.9526 

meios, formas e 
criação: 

linguagens em 
diálogo 

Bruno 
Fernandes da 

Silva 
Botucatu 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
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Administração. 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.2668.9364 

As histórias do 
Sr Piuí e da 
Dona Mala: 

Cultura e 
culturas 

Alvaro São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.2845.9497 

Ensinamentos 
de uma vida no 

circo 

Angela Regina 
Mattos 
Mendes 

Piracicaba 

Motivo: O comprovante de endereço antigo não foi enviado.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.8405.9833 

Entre Servos e 
Patrões - 

Introdução a 
Commedia Dell' 

Arte 

Rodrigo de 
Freitas 

Santo André 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021- Do lixo ao luxo Joseli Taioque Cravinhos  Motivo: Declaração de conta corrente, documento não foi enviado. 
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1626.2119.4687  
Complemento a ser realizado: Enviar a Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em 
nome do proponente no Banco do Brasil (conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e 
movimentação exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do projeto 
selecionado neste Edital. 
 
Motivo: Consulta Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo foi realizada 
em número de CNPJ. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do).  
 
Motivo: As Sanções Administrativas foi realizada em número de  CNPJ. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação) em número de CPf do proponente. 
 
Motivo: Não apresentou o Cadastro do CADIN.  
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação), a partir do CPF. 

39/2021-
1625.1585.5934 

Oficina de  
Bambolês 

Calini Detoni Iracemápolis 

Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado possui emissão fora do prazo da convocação.  
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 

39/2021-
1626.1129.7487 

Reciclando com 
Arte 

Rejane Aleixo 
de Melo 

São José dos 
Campos 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta legível.   
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.1140.3813 

Os labirintos de 
Stanley Kubrick 

Hamilton 
ROSA JUNIOR 

Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1624.3721.6125 

Autoconhecime
nto pela Voz - 

com Anná 

Anna Paula 
Fonseca 
Carneiro 
Barreto 
Furtado 

São Paulo 

Motivo: Proponente não enviou o comprovante de endereço atual.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração.  
 
Motivo: Proponente não enviou o comprovante de endereço antigo. 
 
  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com 
data até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
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Administração. 
 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1623.7793.1662 

Garrafônica - 
De lixo a 

instrumento 
inusitado 

Danieli 
Cristina 

Maimoni 
Piracicaba 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.1359.9521 

O Sol na Arte: 
do 

Impressionismo 
à arte 

contemporânea 

Marcia 
Ribeiro 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.5764.7682 

Uma trajetória 
em teatro 
narrativo 

Luís Henrique 
Guedes 

Mármora 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
Motivo: A Certidão encaminhada não se refere a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
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Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.0886.3314 

LEITURA 
PÚBLICA 

Élida de 
Lourdes 
Marques 

Rodrigues 

Itu 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021. 
 
  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com 
data até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.2087.8531 

Produção de 
Frente no 

Teatro 

Wanderley 
Francisco 

Pinto 
Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2322.5107 

Caixa do Divino-
3 Toques para 

tocá-la 

Maria Cristina 
Bueno 

Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021. 
 
  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com 
data até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
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39/2021-
1626.3082.5649 

Física Cênica. 
Bases da 

expressividade 
física para 
criação de 

personagens. 

Thiago 
Andreuccetti 

Moreno Lopes 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1623.9710.3172 

Confecção de 
máscaras de 

tecido 

Ana Luiza 
Pessoa 

Lustosa Cabral 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. Caso o proponente não tenha comprovante em seu nome, deverá comprovar parentesco com a 
pessoa nomeada no documento. 

39/2021-
1626.2711.4271 

Arte e Ativismo: 
Experiências de 
criação e luta 
na América 

Latina 

Murilo 
Moraes 
Gaulês 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.3042.9944 

O artista no 
ambiente 

digital: como 
usar meu perfil 
do Instagram? 

Karine 
Azevedo 
Ferreira 

Sumaré 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1622.5601.8443 

Processos de 
criação 

audiovisual 
para 

Videomakers 

Daiane 
Pettine 

Sorocaba 

Motivo: Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de endereço é do município 
de São Paulo.  
 
Complemento a ser realizado:- Comprovar o atendimento ao item 1.2.1.1. dos parâmetros específicos: “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 
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domicílio em município do Estado de São Paulo que não seja a capital, o qual será verificado no momento da 
contratação. 

39/2021-
1626.1334.8028 

PROJETO 
CUSTON BIKE 
POR ALEMÃO 

OTRAVIDA 

ANTONIO 
CARLOS 
BATISTA 

FILHO 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não está nominal ao proponente.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019) em nome do proponente. Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, 
celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o 
domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.3002.0884 

Métodos 
Criativos de 
Roteirização 

Pós Filmagens 

Gregorio 
Gananian 

Neto 
São Paulo 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
 
Motivo: Não enviou a consulta de Sanções Administrativas. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar a Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 

39/2021-
1623.8366.3680 

Videodança 
Sem Segredos 

Kelly Rocha 
Hayd 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1623.2610.3120 

Os arquétipos 
das deusas 

gregas como 
ferramenta de 
construção de 
personagens 

Francine 
Lipinski 

Jusinskas 
Guarujá 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
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femininas Administração. 
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.0113.9437 

As diversas 
famílias dos 

instrumentos 
musicais! 

Mauro Braga 
Campos 

Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1624.5620.5946 

Oficina online: 
A história do 

pandeiro e seus 
ritmos 

populares 

Fernanda 
Ribeiro 

Botucatu 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.2745.0257 

VIDEOAULA: 
CINEMA DE 
ARQUIVO 

Lucas 
Weglinski 
Andrade 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021- VIDEOPERFOR Pedro Athie São Paulo Motivo: O comprovante de endereço atual não foi apresentado. 
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1624.0582.1335 MANCE E VIDEO 
DANÇA: a 

imagem do 
corpo à beira de 

si 

Della Manna  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 Motivo: A Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo apresentada foi 
emitida a partir de um CNPJ. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do) 
Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais apresentada foi emitida a partir de um CNPJ. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais consultada a partir 
do CPF do 
proponentehttp://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?ti
po=2 

39/2021-
1623.1086.4593 

Princípios da 
Elaboração de 

Projetos 
Culturais 

Daniele 
Correia do 

Nascimento 
São Paulo 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
 Motivo: Não enviou a  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo
=2 

39/2021- Projeto Paulo São Paulo Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais  encaminhada esta emitida no CNPJ. 
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1625.6656.0668 videoaula "O 
Ator e as Ideias" 

Henrique 
Alves de 
Azevedo 

 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais  (emitida no CPF do 
proponente)http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?t
ipo=2 

39/2021-
1624.2969.5428 

Comics Power: 
HQ para 
mobilizar 
pessoas 

Mariana 
Farcetta 

Atibaia 

Motivo: Não apresentou comprovante de endereço antigo com no mínimo 2 anos da data da inscrição.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
2021.1622-1755-

7338 

PLANTANDO 
HISTÓRIAS - A 

ARTE DE SE 
REINVENTAR 

Bruna 
Guimarães 

Prior 

Caraguatatub
a 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.2024.5322 

Por dentro da 
Coreografia 
Residente 

Olivia branco 
walter 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não é aceito. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 

39/2021-
1626.3104.4319 

Rap e poesia 
marginal - A 
escrita como 
estratégia de 
sobrevivência 
nas favelas de 

São Paulo 

André 
Sampaio 
Thobias 

São Paulo 

 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais). 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
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até há 07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais). 

39/2021-
1626.2791.2211 

Manual de 
sobrevivência 

da HQ 
impressa. 

Marcelo Lins 
Pitel da Rosa 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do).  
 
Motivo: Documento anexado não é a Declaração de Abertura de Conta Corrente, Anexo IX. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração de Conta Corrente Anexo IX, conforme modelo do Edital. 

39/2021-
1625.8595.1867 

Seminário de 
dramaturgia do 
Teatro de Arena 

: relevância e 
permanências. 

Paula Chagas 
Autran Ribeiro 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2800.5746 

“BATUQUES, 
TOQUES E 
CANTIGAS 

CAPOEIRÍSTICAS
” 

Cintia Marilia 
Santos Bertini 

Serra Negra 

Motivo: Foi apresentada Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo vencida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2621.2482 

Cindy Quaglio Cindy Quaglio 
Monteiro 

Lobato 

 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-
web/inicio.do).2 - Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta completo. Complementação 
a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até há 07/2019). 

39/2021-
1624.4800.8292 

Auto-confiança 
e Expressão -  
Abordagens 

sobre Carisma e 
Clareza na 

Deolinda dos 
Santos 
Patricio 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 
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Comunicação 

39/2021-
1626.2303.9264 

Retina da cena: 
teatralidades do 

real 
Débora Peccin São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1626.2133.8813 

BIDI 
RODRIGUES- 
MÚSICO DO 
GRUPO DE 

CHOROSERESTA 
E SERENATA DE 

SÃO ROQUE 

EDINELSON 
PEDRO 

RODRIGUES 
São Roque 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1626.1924.9212 

Compondo 
canções: ritmo, 
melodia letra 

Luciana Alves 
Viana 

Campinas 

Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais  encaminhada esta em nome de Pessoa Jurídica. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais em nome do 
proponente Pessoa Física. 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.2293.1270 

Repaginando - 
customização 

de móveis. 

Liliane 
Andreza dos 

Santos 
Oliveira 

Campo 
Limpo 

Paulista 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não foi suficiente para comprovação.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do).  
 
Motivo: O proponente apresentou uma consulta e não o cadastro do CADIN ESTADUAL demonstrando que não há 
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pendências. 
 
Complementação a ser realizada: Apresentar Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado no período dessa convocação em 
situação regular.  

39/2021-
1626.1961.5329 

Mundos 
Fantásticos 

Caio Romano 
Guerra 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais). 

39/2021-
1625.1810.3881 

Exploração de 
Movimento - 
Expansão e 

Recolhimento 

Samuel 
Medeiros 
Kavalerski 

São Paulo 

Motivo: Todas as Certidões foram encaminhadas em nome de Pessoa Jurídica.  
Complementação a ser realizada: Enviar todos os seguintes documentos em nome de Pessoa Física: 
 
(A) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. 
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 
 
 b) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
 
 c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/ d) Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado do dia do envio da documentação 
à Secretaria. 
 
 e) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 

39/2021-
1625.8872.0398 

O lúdico como 
ponte para o 

brincar 

Samara 
Montalvão 

Santo André 

 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais). 
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2


 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 205| CEP 01028-900 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3339-8000 

 

 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do) 
 
 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1626.2852.0999 

Barra 
Coreografada 
Aplicada em 
Aulas de Jazz 

Juvenil 

Lucas Alef da 
Silva Maia 

São Paulo 
Motivo: Não foi enviado o comprovante de endereço atual nominal ao proponente. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov 
/Dez/2021 ou jan/2022). 

39/2021-
1626.2886.8056 

Filma Aí - 
Produção de 

Vídeo e edição 
com 

Smartphone 

Marcel 
Bianchi de 

Lima 
Santo André 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.2991.0703 

MOOD - Dança 
do agora 

Karen Vanessa 
Marçal De 

Sousa Soares 
Suzano 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 
 
 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/  

 
 Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: Não enviou Cadastro informativo do CADIN. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 
 
 Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada, possui emissão fora do prazo desta convocação. 
 
Complemento a ser realizado:Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 

39/2021-
1623.2474.3407 

Introdução à 
Cumbia 

Paulo Vinicius 
Kishimoto 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1623.2616.8145 

"A voz como 
manifestação 

da poesia" 

Tarcísio Igor 
Kovalewski 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não foi aceito. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 

39/2021-
1624.1358.4479 

Ritmos latino-
americanos na 

batucada 
brasileira 

Franco Garcia Piracicaba 

 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do


 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 205| CEP 01028-900 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3339-8000 

 

 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 3 - Motivo: Não enviou a CertidãoComplementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa 
de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/ 

39/2021-
1624.0275.8787 

Nosso Cordel - 
Criando 

Quadrinhas e 
sextilhas 

Rodrigo 
cristalino 

bezerra da 
silva 

Osasco 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1626.2917.1289 

Entre imagens 
técnicas e 

corpos 

Juliana 
Bittencourt 
Bovolenta 

Botucatu 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1625.8417.0741 

“A 
INTERPRETAÇÃ
O TEATRAL EM 

ESPAÇOS 
ALTERNATIVOS” 

Carlos José 
Mendes 
Ribeiro 

Santo André 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1626.1318.5396 

“Danças 
Macabras como 

estratégia de 
resistência no 

Expressionismo 
Alemão” 

Marta Lúcia 
de Amorim 

Soares 
São Paulo 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.1068.8643 

Criação de um 
filme curta-

metragem com 
o celular 

Alessandra 
Paula Annes 

Bowes 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1626.1265.2217 

tudo pode 
acontecer - 

instrução para 

Beatriz 
Yamada Sano 

São Paulo 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui o endereço do proponente.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
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dançar até há 07/2019) que conste o endereço do proponente. 

39/2021-
1625.4299.7152 

DESFRUTAR-SE - 
corpo e 

sexualidade 

Beatriz Silva 
Cruz 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1626.0268.8488 

PROCESSO DE 
PESQUISA POR 

UM TEATRO 
INFANTO 
JUVENIL 

RELACIONAL E 
LIVRE 

PLATAO REIS 
DOS SANTOS 

FILHO 
São Vicente 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 

39/2021-
1625.4897.2799 

O SAMBA 
COMO 

MOVIMENTO 
SOCIAL DE 

RESISTÊNCIA 

Martinho 
Jorge de 

Souza Vieira 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ) ou certidão de 
casamento (cônjuge);. 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ) ou certidão de 
casamento (cônjuge);. 

39/2021-
1624.8872.8570 

Podcast: uma 
nova 

perspectiva de 
como exercitar 

o teatro em 
tempo de 

pandemia e 
pós-pandemia. 

Pedro 
Henrique 
Medeiros 
Convento 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021- Contando Helder.kawab Campinas Motivo: O comprovante de endereço antigo RG e Declaração apresentado não esta no nome da mãe que consta 
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1626.2643.1443 histórias com 
livros criativos 

artísticos 

ata@gmail.co
m 

no RG do proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais). 

39/2021-
1623.6385.0322 

Da Produção 
aos Palcos: 
Métodos e 
Processos 

Criativos para 
Apresentações 

de Musica 
Eletrônica 

Caique 
Monzillo Audi 

São Paulo 

Motivo: Foram anexadas as Declarações sem preenchimentos. 
 
Complementação a ser realizada:  Enviar as Declarações preenchidas:  
 
a) Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil. 
 
b) Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o 
proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão de 
Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros. 

39/2021-
1625.6165.7372 

Transportes 
coletivos: 

espaços cênicos 
e performativos 

Elilson Gomes 
do 

Nascimento 
São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1623.3864.5825 

Os primeiros 
passos para 

consolidar uma 
carreira 
musical. 

Samuel Calaf 
Conrado 

Avaré 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não foi aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019), . Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 

39/2021-
1624.9226.9956 

VIDEOARTE 
INCLUSIVA (da 

origem ao 
meme) 

Lucas 
Bambozzi 

São Paulo 

Motivo: Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de endereço é do município 
de São Paulo.  
 
Complemento a ser realizado:- Comprovar o atendimento ao item 1.2.1.1. dos parâmetros específicos: “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 
domicílio em município do Estado de São Paulo que não seja a capital, o qual será verificado no momento da 
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contratação. 
 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1624.9216.3252 

Filme 
testemunho - 

montagem 
emp(r)ática 

Mariana 
Longaray 
Moraga 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais). 

39/2021-
1626.2015.1439 

Sopro e Voz Daniel Allain São Paulo 

 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
 
 Motivo: Não enviou a Declaração de conta Corrente - Anexo IX. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco 
do Brasil. 

39/2021-
1625.6856.9071 

FOLIAS 
BRINCADEIRAS 
E CANTIGAS - 
UMA VIAGEM 
PELOS RITMOS 
DA CULTURA 

POPULAR 
BRASILEIRA 

Juarez 
Ferreira 
Amorim 

São Paulo 

 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado, não é o solicitado. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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39/2021-
1625.8756.9961 

Oficina de 
Tirinhas no Clip 
STUDIO Paint 

Wesley 
Sebastião 

Estácio 

São José do 
Rio Preto 

 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge);.  
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge);. 

39/2021-
1626.2070.8570 

Atriz Brincante 
Daniele 
Santana 

Mogi das 
Cruzes 

 Motivo: Foi apresentada Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, ilegível. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente legível. (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-
web/inicio.do).  
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado esta ilegível.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019) legível. 

39/2021-
1626.1789.7827 

Estudos de 
Flauta Popular 

Maiara 
Felippe 
Moraes 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2059.4711 

A M 
João Pedro 

Attuy 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1626.2739.4706 

A canção como 
forma literária 

Danilo 
Gusmão 

São Paulo 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
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Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1625.7529.7863 

Partitura da 
Concepção do 

Movimento 
Espontâneo 

Cristina 
Fernandes das 

Neves 

Caraguatatub
a 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1625.2543.9843 

O processo de 
criação de trilha 

sonora nas 
diversas 

linguagens 
artísticas 

Gustavo 
finkler 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.1864.9260 

Panorama 
Teatral 

LGBTQIAP+ e 
Outros Babados 

João 
Guilherme 
Mello de 

Souza 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço apresentado não é atual. 
 
  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). 

39/2021-
1626.2858.0540 

Caminhos Para 
Produção 

Musical em 
Casa 

Thiago 
Rodrigues 
Gonçalves 

Monteiro 
Lobato 

Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-
web/inicio.do).  
 
 Motivo: Cadastro do CADIN não foi encaminhado. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 

39/2021-
1626.2331.8142 

Sarauzando na 
quebrada com 

Evelin Pereira 
Barbosa 

São Paulo 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Nina Barbosa Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1624.4695.9974 

A poesia do 
Blues: 

inspiração na 
composição de 

letras na música 
popular 

Rodrigo 
Oliveira Pires 

de Souza 
Itapira 

Motivo: Foi apresentada Certidão do FGTS em nome de Proponente Pessoa Jurídica. 
 
Complemento a ser realizado: Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro 
Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, 
deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. Em nome do proponente Pessoa Física. 

39/2021-
1625.3443.6158 

10 truques 
básico para 

Tecido 
Acrobático 

Patrícia 
Caracas 

Beghetto 

São José dos 
Campos 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Solicitamos confirmar o numero da conta corrente. 

39/2021-
1624.2175.3347 

Notas cômicas Joana Campinas 

Motivo: A consulta das Sanções Administrativas não foi encaminhada. 
 
Complemento a ser realizado:Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 

39/2021-
1626.1446.1265 

“A História do 
Vibrafone 
Popular 

Brasileiro na 
Cidade de São 

Paulo” 

Ricardo de 
Almeida 
valverde 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1626.2008.9199 

Arte Digital e 
aplicabilidade 

em vitrines 
virtuais 

Pablo 
Hércules da 

Cunha 
São Paulo 

 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge). 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não é aceito. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
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até há 07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge);.Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 

39/2021-
1625.5734.2094 

Os Estudos 
Madureirianos 
e as influências  

técnicas e 
estilísticas de 

Antonio 
Madureira 

Stephen 
Coffey Bolis 

Campinas 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1624.3912.4665 

O fantástico 
mundo dos 

Mobiles 

Eduardo 
Fontan 
Amado 

Indaiatuba 

 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1625.0517.3966 

Técnicas e 
Segredos Para 

uma Boa 
Adaptação 

Jose Paulo da 
Rosa 

São Paulo 

Motivo: Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de endereço é do município 
de São Paulo.  
 
Complemento a ser realizado:- Comprovar o atendimento ao item 1.2.1.1. dos parâmetros específicos: “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 
domicílio em município do Estado de São Paulo que não seja a capital, o qual será verificado no momento da 
contratação.  
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do


 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 205| CEP 01028-900 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3339-8000 

 

 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1624.6428.0731 

"DUAS CARAS" 
Lilian Ferreira 

Lopes 
Pompéia 

Motivo: Cadastro do CADIN não é valido. 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx,  
datado (entre o período desta convocação). 
 

39/2021-
1624.5048.0467 

Força 
Encantada 
Indígena 

Simone 
Paulino da 

Silva 
Guarulhos 

Motivo: Não foi encaminhada a Declaração de Conta Corrente, conforme Anexo IX. 
 
Complementação a ser realizada: Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil. 
 
 Motivo: Não foi encaminhada a Declaração conforme Anexo VIII.  
 
Complementação a ser realizada: Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro 
Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII.  
 
 Motivo: O comprovante de endereço atual não foi apresentado. 
 
  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo não foi. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.0353.5598 

Espontaneidade 
e Criação 

Gislaine 
Aparecida 

Ribeirão 
Preto 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 

https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
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Corporal Monteiro  
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.1335.9347 

O Livro 
Alternativo 

Albino Ribas 
de Andrade 

Itanhaém 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1625.6696.2304 

Oficina de 
Malabares com 

Recicláveis 

Henrique 
César dos 

Santos Cardim 

São 
Sebastião 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado esta em nome de pessoa jurídica (MEI).  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019) em nome do proponente pessoa física. 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1624.3973.6938 

Eu faço arte 
como quem 

come! 

Luisa Carvalho 
Helene 

Bertioga 

 Motivo: A Certidão encaminhada não se refere a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
 
 Motivo: A Certidão encaminhada não se refere à Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 

39/2021-
1625.4523.9915 

Capoeira a arte 
brasileira para a 

Vida 

Thiago 
Roberto da 

Silva Figueira 
Guarulhos 

Motivo: Não enviou as Certidões. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar as Certidões relacionadas: 
 

a) Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo
= 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo
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 b) Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/ 
 
c) Enviar Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o 
período desta convocação). 
 
d) Enviar Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de 
São Paulo – CADIN ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, 
datado (entre o período desta convocação). 

39/2021-
1626.1268.0188 

Introdução ao 
macramê 

Gabrielle 
Fonseca 

São Carlos 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge);.  
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge);. 

39/2021-
1626.3031.6144 

CRIAÇÃO DE 
ARRANJOS NO 

BANDOLIM: 
CAMINHOS E 

POSSIBILIDADES 

Cleber 
Aparecido 

Rangel 
Araraquara 

 Motivo: Declaração de Conta Corrente não foi preenchido os dados bancários. 
 
Complementação a ser realizada: Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil Anexo IX. 
 
 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 

http://www.tst.jus.br/certidao/
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022).  
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.0856.4543 

"Oficina mágica 
- Reciclando 
com magia" 

João Augusto 
Gea(Torrine) 

Sorocaba 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1626.2876.5763 

Introdução à 
Percussão no 

Oriente Médio 

Adriano 
Machado 

São 
Sebastião 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não foi aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel 
 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1625.5991.6694 

OFICINA DE DJ 
COM LUCA 

DUBEM 

Luca Martins 
Cardozo 

Ribeirão 
Pires 

Motivo: Certidão apresentada não é do proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.3124.5127 

In-Yer-Face 
Theatre - 

Heloísa 
Nascimento 

Santo André 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
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Táticas de 
choque no 

teatro britânico 
contemporâneo 

Cardoso Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1625.7121.6277 

Aplicações e 
análises de 
motivos em 

solos de bateria 
- Daniel Ferreira 

Daniel 
Ferreira de 

Souza 
Sorocaba 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não foi aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 
 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1623.7844.5530 

“COZINHA DE 
SAMBA” 

Andréa Mille 
Ribeirão 

Preto 

 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não aceito. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022).  
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não aceito e possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 

39/2021-
1624.5915.2095 

Meu Traço - 
Renda Própria 

Maurina 
Maxima de 

Oliveira Nunes 
Cubatão 

Motivo: Arquivo PDF corrompido: 
 Complementação a ser realizada:   

a) Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil 
 
 b) Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o 
proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. 
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c) Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São 
Paulo – CADIN ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre 
o período desta convocação). 
 
d) Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 
 
e) Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo consultada a partir do 
CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
f) Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
 
 g) Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/ 
 
h) Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022), se for 
em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de casamento (cônjuge);. 
 
i) Enviar Comprovante de endereço antigo (com data até há 07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao 
menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de casamento (cônjuge);. 

39/2021-
1624.2129.0847 

Meu Ofício de 
Artista de 

Teatro 

Crispim 
Gomes 

Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1624.9439.8971 

Customização 
de Tecidos 

Hesller Soares 
de Melo 

Birigui 

 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge);.  
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
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Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge);. 

39/2021-
1626.0295.1499 

Construção da 
Personagem a 

Partir da 
Reorganização 
Vocal – jogos 

para a 
presentificação 

do texto em 
cena. 

Gisele Alves 
Nunes 

Itatiba 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). 

39/2021-
1626.2718.7753 

Automaquiage
m Artística para 

teatro 

arieli juliane 
batista de 

oliveira 

Bragança 
Paulista 

Motivo: Documento anexado não é o CAdin Estadual. 
 
Complemento a ser realizado:Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 

39/2021-
1625.8394.3260 

Construção de 
espaços para 
explorações 

corporais 

Letícia 
Zanellato 
Michelani 

Americana 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2297.0483 

palavreAR: da 
história ao livro 

Barbara 
Macedo 

Soares de 
Araujo 

Ribeirão 
Preto 

 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). 

39/2021-
1626.1133.9918 

Cultura e 
Cidadania 

Luciano José 
Draetta 
Ferreira 

São 
Sebastião 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1625.9435.3821 

Explorando 
ritmos do Cone 

Sul 

Renato 
Michelin 

Sanches de 
Oliveira 
Borghi 

Piracicaba 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). 

39/2021-
2021.1622-3919-

3967 
CinemastÊ 

Wellington 
Darwin da 

Silva 

São Bernardo 
do Campo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.3132.3404 

Arte e Delicia 

Vanete 
Gomes de 

SantanaAlvare
nga 

Diadema 

Motivo: O comprovante de endereço antigo nominal ao proponente não foi apresentado. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge);. 

39/2021-
1626.1477.7980 

ILUMIN[ARTE] 
Luis Gabriel 

Santos 
Faleiros 

Campinas 

 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não é aceito. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022).  
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não é aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até  07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
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Administração. 
 
 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 
 
 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: Cadastro do CADIN não foi encaminhado. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação).  
 
 Motivo: A consulta das Sanções Administrativas não foi encaminhada. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 

39/2021-
1623.2000.8324 

Pintura mural: 
do início ao fim. 

Rodrigo 
SCHOEPS DA 

SILVA 
Santo André 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 

http://www.tst.jus.br/certidao/
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1624.4840.1918 

A poesia de luta 
na América 

Latina no século 
XX 

Jefferson 
Vasques 

Rodrigues 
Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não é aceito. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até  07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 

39/2021-
1625.9502.7148 

Abordagem por 
Sequência - A 
Estrutura do 
Roteiro do 

Filme "A Loja da 
Esquina" 

Nícolas 
Sanches 
Martins 

Sorocaba 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não foi aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 

39/2021-
1626.0905.5316 

Iniciação aos 
Estudos da 

Gaita Cromática 

Rodrigo 
Eisinger 

Campinas 

Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2978.0243 

De Barros e 
Rosa: Palavras 

Davis Almeida 
Costa 

Sorocaba 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não foi aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 

39/2021-
1625.1682.4001 

Linhas 
Selvagens , um 

olhar 
fotoperformátic

o 

Mariana Vilela 
Leitão 

Campinas 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.3006.2832 

Levadas 
Rítmicas Para 

Violão no 
Samba e Bossa-

Victor Rocha 
Polo 

Americana 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
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Nova São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2907.8062 

Experimentação 
Teatral - A 

Expressão pelo 
Corpo 

Nádia 
Hellmeister 

Morali 
Barreira 

Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não foi aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 

39/2021-
1626.1938.7920 

Maré Cafeinada 
Helicleia de 
Sena Ribeiro 

Santos 

 Motivo: Cadastro do CADIN não foi encaminhado. 
 
Complemento a ser realizado:Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 
 
 Motivo: A consulta das Sanções Administrativas não foi encaminhada. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 

39/2021-
1625.5951.8116 

A arte do 
movimento: 

como 
identificar, 
prevenir e 

administrar as 
lesões na 

dança. 

MARIA 
CAROLINA 

DOS SANTOS 
NEVES 

Campinas 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1625.9272.4975 

A MÚSICA NO 
TEATRO E O 
TEATRO NA 

MÚSICA 

RAFAEL DA 
SILVA 

CHAMUSCA 

São José dos 
Campos 

 Motivo: Não foi encaminhado o Cadastro do CADIN . 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
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convocação).  
 
 Motivo: Documento apresentado não é aceito como comprovante de endereço atual. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022).  
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até  07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.1508.3909 

NOS OLHOS DE 
GERTRUDES 

Marici Nicioli Jundiaí 

Motivo: O comprovante de endereço atual não foi apresentado.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). 

39/2021-
1626.3010.4570 

Introdução à 
Ilustração 

Digital – do 
esboço ao 

projeto editorial 

Luan Santana 
Bento Crespo 

Lorena 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não foi aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até  07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 

39/2021-
1624.4808.2472 

TECNICAS DE 
VIOLINO COMO 
ESTILO DE VIDA 

Heitor Salesse Tatuí 

Motivo: Declaração de Conta Corrente não foi preenchido os dados bancários. 
 
Complementação a ser realizada: Declaração de conta corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil Anexo IX 

39/2021-
1626.3112.5675 

Vai com Bum 
Bum Tam Tam - 
De Bach a MC 

Fioti 

Fábio Eduardo 
Matias de 
Siqueira 

Campinas 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não foi aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até  07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
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municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel. 
 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.3170.4689 

Descobrindo o 
Violão - Um 

encontro entre 
história, teoria 

e prática 

Gabriel de 
Moraes 
Benzoni 

Campinas 

Motivo: A certidão da Dívida Ativa do estado de São Paulo apresentada esta vencida.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.3043.2931 

"O Cavaquinho 
Brasileiro" 

Joao CARLOS 
PEREIRA 
JUNIOR 

Santos 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não é um documento válido para comprovação 
residencial.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.3059.1161 

INTRODUÇÃO A 
DANÇA 

Jose 
AUGUSTO 

RODRIGUES 

São José do 
Rio Preto 

Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa (certidão apresentada no CNPJ).  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-
web/inicio.do).  
 
 Motivo: A Certidão encaminhada esta emitida no CNPJ.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais emitida no CPF do 
proponente 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo= 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo
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Motivo: A Certidão encaminhada esta emitida no CNPJ. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas  emitida no CPF do 
proponente : http://www.tst.jus.br/certidao/  
 
 Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado, não foi encaminhado. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação).  
 
 Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada foi emitida no CNPJ. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 

39/2021-
1626.3166.5691 

“Casa de 
bonecas” e 
“Senhorita 
Júlia” - um 
recorte da 
história do 

teatro 

Roberta 
Postale 
Campos 

Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1624.4048.2997 

A música solada 
no violão e a 

Técnica Clássica 
de Solo 

ELDER 
MONTEIRO 
DA COSTA 

São Carlos 

Motivo: O proponente apresentou uma consulta e não o cadastro do CADIN ESTADUAL demonstrando que não há 
pendências. 
 
Complementação a ser realizada: Apresentar Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 
ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado no período dessa 

http://www.tst.jus.br/certidao/
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convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1624.9130.5999 

Oficina de 
Fusion 

Bellydance - 
“Técnicas de 

dissociação de 
quadril” 

Mayara 
Verissimo 

Lopes 
Bauru 

Motivo: Não é possível verificar a data de emissão de um dos comprovantes de endereço apresentados.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.5749.9766 

A construção da 
performance 

Artística 

Lourival 
Lourenço 

Junior 
São Carlos 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1625.8910.7318 

VIDEOAULA: 
HAICAI, HAIKAI, 

HAI-KAI: OS 
MICROPOEMAS 

DE ORIGEM 
JAPONESA 

ACLIMATADOS 
– E AMADOS – 

NO BRASIL 

Sílvia Maria 
Barros da 

Rocha 
Cotia 

Motivo: O CPF não foi preenchido na Declaração de Conta-Corrente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Declaração de Conta-Corrente aberta em nome do proponente no Banco 
do Brasil, conforme Anexo IX, devidamente preenchida e assinada. Não serão aceitas assinaturas fixadas como 
imagem.  
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. Complementação a ser realizada: Enviar 
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a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
 
 Motivo: A consulta no CADIN não foi apresentada. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado entre o período desta 
convocação. 

39/2021-
1624.5759.2590 

O 
MALABARISTA 

Nilton César 
de Jesuas 

São José dos 
Campos 

- Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados 
até o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração 
 
 Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais apresentada está vencida.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo
=2  dentro do prazo de validade. 

39/2021-
1626.0419.8453 

TIMBATERIA 
Pedro Luis dos 

Santos 
Ribeirão 

Preto 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021- Aprenda 10 Álvaro Luís Penápolis Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado está em nome de terceiro com o qual o proponente não 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
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1625.0786.7065 Freezes do 
Breaking 

Bastos comprova parentesco. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019) em nome do proponente ou em nome de terceiro cujo parentesco seja comprovado.Os 
comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência 
bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.1198.8210 

TEATRO DE RUA 
- Técnicas de 
visibilidade, 

atração e 
retenção da 

atenção 
popular 

VALTER VANIR 
COELHO 

São José dos 
Campos 

 Motivo: A Declaração de Conta-Corrente não foi apresentada.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração, conforme Anexo IX do Edital nº 39/2021, indicando a conta-
corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil (conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017) para 
depósito e movimentação exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do 
projeto selecionado neste Edital. 
 
 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não é aceito. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar novo comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses 
(Nov e Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de 
tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de 
crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021 e não é aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar novo comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com 
data até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 
 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá acessar a aba “e-
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CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1623.7761.4372 

Produção de 
Vídeo/Single 

João Lucas 
Priolli 

Monteiro 

Ribeirão 
Preto 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1624.9415.9221 

Aprender Saltos 
Mortais 
Variados 

Gabriel 
Roberto de 

Oliveira 
Candido 

Bauru 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.2849.3061 

Os desafios do 
profissional de 
Teatro no Brasil 

do Século XXI 

Carolina M 
Delduque 

Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até 
o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

39/2021-
1626.2126.4222 

Diss[cor]pus - a 
estrutura 

anatômica e 
seus papéis 

sociais 

Deivison 
Philip da 
Silveira 

Miranda 

São José do 
Rio Preto 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não está em nome do proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019) em nome do proponente ou junto da comprovação de parentesco entre o proponente e o terceiro. 
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência 
bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração 
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 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022) em nome do proponente ou junto da comprovação de parentesco entre o proponente e o 
terceiro. Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração. 

 

As dúvidas sobre a utilização do sistema www.proacexpresso.sp.gov.br, conforme previsto no item IX do Edital deverá ser 

encaminhadas para o e-mail: suportesistemaproac@sp.gov.br 

 

São Paulo, 02 de março de 2022. 

http://www.proacexpresso.sp.gov.br/
mailto:suportesistemaproac@sp.gov.br

