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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 às 23h59 do dia 07/03/2022: 

 

MODALIDADE B – ARTISTAS E EDUCADORES  

Num.Inscrição Nome da proposta 
Nome do 

Proponente  
Proponente 

Cidade 
Complementação 

39/2021-
1626.0953.0034 

ARTE E 
CRIATIVIDADE COM 

ESTÊNCIL 

Marcus Flavio 
Carvalho 
Borges 

Barbosa de 
Andrade 

Franca 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado é antigo e não 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, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração 

39/2021-
1626.2157.6065 

Aulas de artesanato 
Filtro dos Sonhos 

Luciano 
Cestarioli da 

Cruz 

Espírito Santo do 
Pinhal 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não aceito.   
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
07/2019). - como pessoa física. 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 com emissão de julho é antigo, desatualizado. 
 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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39/2021-
1626.2115.2827 

BREAKING 
CONSCIENTE 

Denilson Alves São Paulo 

Motivo: Declaração apresentada sem a denominação do nome do projeto , em desacordo com o anexo do Edital. 
Complementação a ser realizada:  Apresentar 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. 
 
Motivo: Não apresentou a certidão 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).CADIN 
 
Motivo: Documento apresentado não aceito. Foi enviado a consulta do CADIN Municipal, o proponente deverá acessar 
o Cadin no site da Secretaria da Fazenda e optar pela opção “Consulta inscritos CADIN” e realizar a consulta do Cadin 
Estadual, através do CPF do proponente..  
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-
1626.3015.8837 

Brincar de Circo 
Luara 

Bolandini 
Costa 

Cotia 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição, além disso o 
documento apresentado é de pessoa jurídica MEI, o proponente deverá comprovar residência como pessoa física.  
 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-
1624.0567.6228 

CORPOREIDADE: do 
ator à personagem 

Maria 
Christina 
Achutti 

Trevisan 

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 
14/07/2019). 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-
1625.4073.1343 

Canta Comigo? 
Isa de Mattos  

Taube 
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- Com a cara e a Nathália Leite Sorocaba Dívida AtivaMotivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do).CADIN
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1623.2762.1423 colagem Abdalla “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-
1626.2248.8316 

Como tocar a peça 
para violão "A 

DANÇA DO 
PARAITINGA" de 

Elpídio dos Santos 
(participação 

especial de Negão 
dos Santos). 

João Carlos de 
Oliveira 
Gaspar 

Lagoinha 

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-
1626.3063.4596 

Curso Pratico de 
Violão 

Wendel 
Bezerra 

Waitemann 
Santo André 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado está desatualizado. (outubro/21).  
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-
1626.1368.2587 

Dança e 
Autocuidado 

Larissa Pretti 
Costa 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição e a qualidade 
de imagem é baixa, dificultando a analise. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019). 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-
1625.7543.5635 

Experiências 
Sonoras 

Paulo 
Gonçalves 
Sobrinho 

Carapicuíba 

Motivo: Certidão apresentada por outro CPF, o proponente deverá emitir a Certidão . O proponente devera  acessar a 
aba “e-CRDA” e emitir a Certidão válida, através do CPF 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.doCERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS  
 
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  
 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
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39/2021-
1625.6689.1849 

História da Música: 
Da Pré-história Ao 
Contemporâneo. 

Jefferson J. 
Amorim 

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 
14/07/2019). 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 desatualizado, não sendo datado nos 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. 
 
Motivo: Documento vencido, fora do prazo de convocação. 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 não apresentado. 
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-
1622.8475.3365 

Iniciação a viola 
caipira 

ANDRE 
APARECIDO 
DE SOUZA 
MORAES 

Embu-Guaçu 

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 
14/07/2019). 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-
1626.2893.7869 

Iniciação ao 
Trompete 

Andressa Lima 
de Souza 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não está nominal ao proponente. O proponente deverá 
comprovar o vínculo familiar entre a titular do comprovante e proponente.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019).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 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 
Motivo: Consulta ao CADIN realizada por CNPJ. O proponente deverá emitir a consulta através do CPF do proponente. 
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), através do CPF do proponente.  
 
Motivo: Consulta as Sanções realizada por CNPJ. O proponente deverá emitir a consulta através do CPF do proponente. 
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), através do CPF do proponente. 

39/2021-
1626.0275.7407 

Iniciação musical 
através da gaita de 

boca 

Felipe 
Custódio da 

Silva 
Araras 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição e não está 
nominal ao proponente.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/ 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 proponente apresentou uma consulta de comunicados e não o cadastro do Cadin Estadual demonstrando 
que não há pendências. O proponente deverá acessar a opção “Consulta inscritos CADIN” e realizar a consulta. 
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-
1625.6835.5024 

NHANDEREKO: 
NOSSO MODO DE 

VIDA 

Mariano Tupã 
Miri Bolantim 

São Vicente 

 
Motivo: Declaração encaminhada, possui emissão fora do prazo da convocação (2020). 
Complemento a ser realizado:Enviar: A Declaração preenchida com sua assinatura original, conforme modelo 
disponível no Anexo VIII.  
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).  



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

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

 

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-
1625.8630.3544 

O Canto Lírico 
Contemporâneo 

Marconi 
Araújo 

Gonçalves do 
Nascimento 

São Paulo 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado e emitido em 22/07/19  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 14/07/2019). 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-
1626.1923.7925 

O Ritmo das coisas: 
Samba-Rock e Forró 

Herivelto 
Brandino 

São Paulo 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: Consulta realizada por CNPJ. O proponente deve enviar a Certidão, através do CPF. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais, através do CPF do 
proponente.http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1626.3137.5610 

Perspectivas de 
conexão nas 
experiências 

criativas do corpo 
que dança 

Rosemeire 
Alcantara 

Prado 
Diadema 

Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada foi realizada for CNPJ, o proponente deve realizar a 
consulta, através do 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), através do CPF do proponente. 

39/2021-
1625.9517.2342 

Técnica Violonística 
– Exercícios e 

Metodologia de 
Estudo para a Mão 

Direita 

Helder Tomas 
Pinheiro 

Bom Jesus dos 
Perdões 

Comprovante de endereço antigo  
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-
1626.1086.3573 

Um Ponto Fixo em 
Movimento  - A 

coluna como eixo 
de exploração do 
espaço interno e 

externo. 

Fernando de 
Brito 

Machado 
São Paulo 

Comprovante de endereço antigo  
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 
14/07/2019). 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-
1626.0182.8553 

VIOLÃO EM CASA 
Claudio 

Weizmann 
São Paulo 

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 
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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-
1626.1351.1047 

VÍDEO AULA 
INICIAÇAO PARA 
VIOLA CAIPIRA 
AFINAÇÃO RIO 

ABAIXO 

Milton José de 
Araújo 

Santo André 

1 - Declaração conta corrente 
Motivo: Declaração não apresentada. 
Complemento a ser realizado: Enviar a Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil, 
conforme Anexo IX. 
 
2-Comprovante de endereço antigo  
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 
até14/ 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. 
 
3- Comprovante de endereço atual 
Motivo: 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. 

39/2021-
1623.3398.7209 

Vídeoaula Histórias 
Contadas com 

Origamis 
Irene Tanabe São Paulo 

Comprovante de endereço antigo  
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 
14/07/2019). 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-
1625.7690.6021 

Conhecendo o 
violoncelo através 
da suíte n.1 para 

violoncelo solo de J. 
S Bach 

Victor Lessa Sumaré 

Comprovante de endereço antigo 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado esta datado em 2020.  
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. 



 
   
 
  | 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-
1626.1947.4192 

Oficina de 
Iluminação Cênica 

Marcos DE 
SOUZA 

CARREIRA 
São Paulo 

1- Comprovante de endereço antigo  
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 
14/07/2019). 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. 
 
2- Comprovante de endereço atual 
Motivo: O comprovante de endereço atual não foi apresentado, o documento enviado não foi suficiente para 
comprovação.   
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. 
 
3- Dívida Ativa não é o documento solicitado no Edital 
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-
1625.7932.4845 

“Arte expressão e 
sensibilidade na 

primeira infância  -
observações, 

reflexões e práticas” 

Giuliana De 
Carvalho 

Rocha Costa 
Atibaia 

Comprovante de endereço antigo  
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 
14/07/2019). 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-
1626.1255.3885 

Dramaturgia de 
Circo 

Rafaella 
Uhiara 

Limeira 

Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado, possui emissão fora do prazo da convocação. 
Complemento a ser realizado:Enviar o 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-
1626.3083.0095 

Primeiros Passos no 
Violão 

Maurilio 
Pravatti Junior 

Cabreúva 
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-
1626.2978.7912 

Polirritmia - O que é 
e como aplica-la 

Gustavo 
Henrique 
Portes de 
Almeida 

Indaiatuba 

CADIN 
Motivo:  Documento encaminhado não se refere ao Cadin Estadual. O proponente deverá acessar a opção “Consulta 
inscritos CADIN”  no site da Secretaria da Fazenda e realizar a consulta 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), através do CPF do proponente. 

39/2021-
1625.7722.0025 

Instrumentos de 
metais e sopros: 

estudos técnicos e 
de improvisação 

Rubens 
Aparecido 
Antunes 
Junior 

Santa Rosa de 
Viterbo 

1 - Declaração conta corrente 
Motivo: Declaração não apresentada. 
Complemento a ser realizado: Enviar a Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil, 
conforme Anexo IX. 
 
2- Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado foi consultado por CNPJ. O proponente deverá enviar a consulta do Cadin 
Estadual, através do CPF do proponente. 
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-
1626.2993.6159 

Construção de 
instrumentos 

musicais reciclados 

Rodrigo 
Olivério 

Pereira dos 
Santos 

Santo André 

1-Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão 03/09/19 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 
14/07/2019). 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. 
 
2-CADIN  
Motivo: O proponente apresentou uma consulta de comunicados e não o cadastro do CADIN ESTADUAL demonstrando 
que não há pendências. O proponente deverá acessar a opção “Consulta inscritos CADIN” no site da Secretaria da 
Fazenda e realizar a consulta. 
Complementação a ser realizada: Apresentar Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 
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ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado no período dessa 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar 

39/2021-
1625.5829.6859 

Sabedoria Musical, 
uma abordagem 

criativa sobre 
Harmonia 

Luiz Gustavo 
Bispo 

São Paulo 

Dívida Ativa enviada não é o documento solicitado no Edital  
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-
1626.2915.4450 

A importância dos 
métodos de ensino 

coletivo para a 
formação de alunos 
em instrumentos de 

metais 

Edmar 
Valinhos 

Santa Isabel 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado e emitido em 17/12/2019  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 
14/07/2019).  

39/2021-
1626.1390.1827 

As arcadas básicas 
no estudo do violino 

Mariana 
Ribeiro Silva 

Mogi das Cruzes 

Comprovante de endereço atual 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não foi suficiente para comprovação, portanto, 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, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1625.5794.9508 

Cantar e contar– 
Educar 

musicalmente 
através da narrativa 

Cinthia Sousa 
Arruda 

São Paulo 

Comprovante de endereço antigo 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado e emitido em nov/19 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 
14/07/2019). 

39/2021-
1626.3095.4580 

Dança em família. Ettore Lucci São Paulo 

Dívida Ativa 
Motivo: Não é o documento solicitado no Edital. 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-
1626.2839.2471 

Preparação física 
para aparelho aéreo 

tecido em gota 

Camila 
Moretti 

Americana 
1-Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado e emitido em 06/2020 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 
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data até 14/07/2019).  
 
2- Dívida Ativa 
Motivo: Não é o documento solicitado no Edital. 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). 
 
3- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: A Certidão encaminhada foi emitida por CNJP. O proponente deverá emitir a Certidão, através do CPF. 
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-
1625.4116.3531 

Videoaula de 
Teorias do Riso 

Vitoria Carine 
da Silva 

São Paulo 

1- Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado e emitido em jan/2020 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 
14/07/2019).  
 
2- CADIN 
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). 
 
3- SANÇÕES 
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-
1622.8252.2167 

Dança Criativa para 
Crianças 

Luiza 
Tortorella 
Nogueira 

Botucatu 
Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado e emitido em nov/19 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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Pinto Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019).  

39/2021-
1623.3531.7976 

Uma Introdução à 
Prática do 

Cavaquinho 

Eduardo 
Pereira da 

Costa 
Campinas 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado e emitido em 2020 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 
14/07/2019).  

39/2021-
1626.3035.2997 

Videoaula de 
serigrafia em 

Lambe-lambes: A 
primeira impressão 

é a que silka! 

Franco 
Vinicius 

Chiariello 
São Paulo 

1 Dívida Ativa 
Motivo: Não é o documento solicitado no Edital. 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- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
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-
1626.2981.8732 

Entre Cumulus e 
Nebulosas 

Antonio 
Marcos da 

Silva 
São Paulo 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de 2020 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 
14/07/2019).  

39/2021-
1625.4484.4781 

O ritmos mais 
tocados na bateria, 

no sertanejo 
universitário 

MEIRIELE 
CRISTINA 
FOGARI 

Campinas 

1- Comprovante de endereço antigo  
Motivo: Certificado MEI não aceito, o proponente deverá comprovar o endereço em seu nome como pessoa física. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019). 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. 
 
2- Comprovante de endereço 
Motivo: Certificado MEI não aceito, o proponente deverá comprovar o endereço em seu nome como pessoa física. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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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. 
 
3- Declaração INSS-CEI. 
Motivo: Declaração não enviada . Proponente apresentou a Certidão como pessoa jurídica.   
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  
 
4- Dívida Ativa 
Motivo: Não é o documento solicitado no Edital. Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O 
proponente devera  acessar a aba “e-CRDA” e emitir a Certidão válida como 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). 
 
5- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: A Certidão encaminhada foi emitida por pessoa jurídica , o proponente deverá emitir a Certidão válida, através 
do CPF. 
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  
 
 6- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
Motivo: A Certidão encaminhada foi emitida por pessoa jurídica, o proponente deverá emitir a Certidão válida, através 
do CPF. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/  
 
7- Sanções 
Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada foi emitida por pessoa jurídica, o proponente deverá 
emitir a consulta de Sanções Administrativas , através do CPF. 
Complementação a ser realizada: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 

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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39/2021-
1626.2793.3317 

Os primeiros passos 
do violino 

Andrea de 
Araujo 

Campos 
Mairiporã 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: Comprovante não aceito. O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente e 
deve ser apresentado como pessoa física.  
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019). 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-
1626.1880.5685 

Artes Integradas: 
memórias do 

Terminal Rodoviário 
Tietê 

Márcio Rossi 
Neves 

Jundiaí 

1- Dívida Ativa 
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 
 (O proponente devera acessar a aba “e-CRDA” e emitir a Certidão válida.)  
 
2- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
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-
1625.7970.1377 

Oficina Livre de 
Congas - Técnicas 
Básicas e ritmos 

Brasileiros 

Rubens 
Santos Leite 

Junior 
Carapicuíba 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão 12/08/19 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 
14/07/2019). 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-
1625.8370.9440 

“QUADRAS DO 
CANCIONEIRO 
BRASILEIRO” 

Salete 
Fracarolli 

São Paulo 

Comprovante de endereço  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de 2020 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 
14/07/2019).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. 

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
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39/2021-
1625.9463.4719 

Aleijadinho, o fim 
de um mito 

Magnolia 
Costa 

São Paulo 

CADIN 
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-
1625.5816.2272 

Rotina de estudos 
básicos para 
trompetistas 

Michael da 
Rocha Ramos 

Sertãozinho 

1- Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado 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), afim de comprovar o 
vínculo de parentesco.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019). 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.2- Comprovante de 
endereço atual 
 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado 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), afim de comprovar o 
vínculo de parentesco.  
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. 
 
3- Dívida Ativa 
Motivo: A Certidão foi emitida por pessoa jurídica, o proponente deve emitir a Certidão válida, através do CPF 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). 
 
4- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
Motivo: A Certidão foi emitida por pessoa jurídica, o proponente deve emitir a Certidão válida, através do CPF do 
proponente. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/  
 
5- SANÇÕES 
Motivo: A consulta foi realizada por pessoa jurídica, o proponente deve emitir as Sanções Administrativas, através do 
CPF do proponente. 
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-
1626.1035.4457 

Mergulho na 
História 

Ana Luísa 
Mattos M. 
Lacombe 

São Paulo 

1- Comprovante de endereço  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de set/2019 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 
14/07/2019). 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. 
 
2- Dívida Ativa 
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-
1624.6745.5004 

THEATRO 
RADIOPHONICO NA 

ESCOLA 

Heitor 
Goldflus 

São Paulo 

Comprovante de endereço  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de novembro/2019 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 
14/07/2019). 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-
1626.2095.3121 

Roteiro para TV 
Tomas Fleck 

Ferreira 
São Paulo 

Comprovante de endereço antigo 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 

http://www.tst.jus.br/certidao/
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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-
1626.2779.1997 

OFICINA DE 
CONFECÇÃO DE 

MÁSCARAS 
AFRICANAS 
UTILIZANDO 

PAPELÃO, TINTAS E 
PAPÉIS COLORIDOS. 

Rafael 
Henrique de 

Faria 
Batatais 

1- Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de 2020 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 
14/07/2019). 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. 
 
2- Dívida Ativa 
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-
1626.2347.8371 

[a pedagogia do 
olhar no teatro] ou 
entre o visível e o 

invisível 

Rafael de 
Alencar 

Bougleux 
Franca 

Comprovante de endereço  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de 2020 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 
14/07/2019). 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-
1625.9201.8850 

Aula teórico-prática 
(demonstrativa) de 
gravura em metal 
com ponta seca 

Rodrigo 
Escarpetti 

Pecci 
São Paulo 

1 - Declaração conta corrente   
Motivo: Declaração não apresentada. 
Complemento a ser realizado: Enviar a Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil, 
conforme Anexo IX. 
 
2- Comprovante de endereço antigo 
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 
14/07/2019).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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3- Comprovante de endereço atual 
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-
1625.0755.0650 

O Circo na Fase da 
Consciência ( Vida é 

Movimento) 

Rosangela 
Frasão 

São Bernardo do 
Campo 

1- Comprovante de endereço  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de out/2019 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 
14/07/2019). 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. 
 
2- Dívida Ativa 
Motivo: Documento vencido. O proponente deverá 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-
1626.0952.8569 

As perguntas de 
uma cena 

Elida Strazzi 
Moreira 
Gomes 

Mogi das Cruzes 

Comprovante de endereço antigo 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de agosto/2019 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 
14/07/2019). 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-
1626.2278.7663 

Escalas no 
Trompete 

Bruna 
Aparecida 
Bianchini 

Ribeirão Preto 

1- Comprovante de endereço antigo   
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 
14/07/2019). 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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2- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: A Certidão encaminhada venceu em janeiro de 2022. O proponente deverá emitir a Certidão válida dentro do 
período de contratação. 
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-
1623.3425.7246 

Rodas Populares 
FRANCISCO 

CÉZAR XAVIER 
OLIVEIRA 

São Paulo 
Dívida AtivaMotivo: 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-
1625.8641.2815 

"Colares ,Brincos  e 
pulseiras Afro" 

feitos de garrafa pet 
e retalhos de tecido 

africano e Búzios. 

Damianna 
Alves de 

souza 
Poá 

1 - Declaração conta corrente    
Motivo: Declaração não apresentada. 
Complemento a ser realizado: Enviar a Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil, 
conforme Anexo IX.  
 
2 - Declaração INSS-CEI 
Motivo: Declaração apresentada sem a denominação do nome do projeto, o proponente deve seguir o Anexo VIII. 
Complemento a ser realizado: Enviara Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro 
Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. 
 
 3- Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de jan/2020 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 
14/07/2019).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.  
 
4- Dívida Ativa 
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).  
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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5- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federaishttp://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
 
 6- CADIN 
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.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx,datado (entre o período desta 
convocação).  
 
7- SANÇÕES 
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-
1624.5763.8131 

AcroDuo 
Irene Guarido 

Luz Bittar 
São Paulo 

Complementação a ser realizada: Enviar 
 
a) Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil para 
uso exclusivo do projeto;  
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (datado até 07/2019), conforme item IV (Parâmetros 
Específicos). 
c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (dez e jan/2021 e fev/2022), conforme item IV 
(Parâmetros Específicos).  
1) Em caso de opção pela porcentagem destinada a proponentes fora da capital do Estado de São Paulo, será verificado 
o município de domicílio do proponente, conforme item 1.2.1.1. 
 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 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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 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-
1626.2993.9426 

SAMBA ROCK, da 
minha casa para o 

baile 

Rodolfo dos 
Reis Pereira 

Guarulhos 

Dívida Ativa 
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-
1626.2161.0733 

Meu Brinquedo de 
Tambor: 

construindo um 
instrumento 

ancestral 

Adalcir Vieira 
da Graça 

São Paulo 

1- Dívida Ativa 
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- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: Certidão vencida em 2021. O proponente deverá emitir a Certidão válida. 
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-
1625.4553.1937 

Voz de peito, voz de 
cabeça e falsete 

Bruna 
Lucchesi 

São Paulo 

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, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.1217.1770 

O QUE É TEATRO: 
UMA INTRODUÇÃO 

Rafael Aloise 
Curatolo 

São Paulo 
Declaração INSS-CEI 
Motivo: Declaração não apresentada. 

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

39/2021-
1625.5944.3034 

Oficina de 
Percussão com 

Paulinho Pires | A 
Bateria de Escola de 

Samba 

Paulo Macedo 
Pires 

São Paulo 

1- Dívida Ativa 
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- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: A Certidão encaminhada se refere a pessoa jurídica, o proponente deverá emitir a Certidão válida como 
pessoa física.  
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais consultada a partir do 
CPF do 
proponente.http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
  
3- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTASMotivo: A Certidão encaminhada se refere a pessoa jurídica, o 
proponente deverá emitir a Certidão válida como pessoa física. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas, consultada a partir do CPF do 
proponente. (http://www.tst.jus.br/certidao/ ) 

39/2021-
1624.9960.0999 

Mikhail Tchekhov e 
a via da imaginação 
na criação do artista 

da cena 

Natacha Dias São Paulo 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: Não apresentou o comprovante de endereço antigo que comprove 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 
14/07/2019). 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-
1623.0864.3267 

Oficina de Criação 
Cênica para Web 

Katia de 
Carvalho 
Lazarini 

São Paulo 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado (referência de out/2019) 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 
14/07/2019). 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. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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39/2021-
1625.5809.4938 

Corpo Consciente 
Tatiana Vilela 

Zalla 
Sorocaba 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui endereço completo, constando apenas o 
município e não sendo suficiente para analise, o proponente deve comprovar 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 
14/07/2019). 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-
1626.3156.6192 

Grafite arte e 
sociedade 

Michel 
Ramalho de 

Toledo 

São Bernardo do 
Campo 

1 - Declaração conta corrente 
Motivo: Declaração apresentada sem os dados bancários. 
Complemento a ser realizado: Enviar a Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil, 
conforme Anexo IX. 
 
2- Comprovante de endereço 
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, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
3- Dívida Ativa 
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-
1626.2282.0121 

BATALHAS POR 
MEMÓRIAS 

ESCONDIDAS: 50 
anos de poéticas 

públicas do Grupo 
Cultural Yuyachkani 

(Peru) 

Ana Julia 
Marko 

São Paulo 

Comprovante de endereço antigo 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de dez/2019 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 
14/07/2019). 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-
1626.2397.8850 

Roteiro pronto, e 
agora? Como tirar o 

filme do papel: a 
importância da 
Análise Técnica 

Yara Guzman São Paulo 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de 2020 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 
14/ 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-
1626.1303.1626 

'Uma Dose de 
Composição' 

Sérgio 
GONÇALVES 

ARRUDA 
Mongaguá 

Motivo:Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de endereço é do município de 
São Paulo (Os dados apresentado no comprovante fazendo referência ao mês de março/2022, estão com endereço do 
proponente no bairro da aclimação em 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.Enviar 
Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022).  

39/2021-
1626.2783.3996 

A Semiotica da 
Costura 

Vicente 
perrotta neto 

Campinas 

1- Comprovante de endereço antigo 
Motivo: Certificado MEI não aceito como comprovante de pessoa física e comprovante de conta de luz apresentado é 
ilegível. O comprovante de endereço antigo deve possuir 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 14/07/2019). 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.  
 
2- Comprovante de endereço atual 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não está 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.  
 
3- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: A Certidão encaminhada se refere a pessoa jurídica, o proponente deverá emitir a Certidão válida como 
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pessoa física, através do CPF.  
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-
1626.0790.7850 

O Desafio do Sabiá 
Violeiro 

Fábio de 
Souza 

Miranda 

São José dos 
Campos 

1- Comprovante de endereço antigo 
Motivo: Comprovante de endereço enviado não está no nome do proponente e não foi comprovado o vínculo com o 
titular dos comprovantes enviados.   
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019). 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.  
 
2- Dívida Ativa 
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).  
 
3- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
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-
1625.8755.7905 

Oficina de Hip-Hop 
online 

Átila 
Guilherme 
Conceição 

São Paulo 

Comprovante de endereço  
Motivo: Comprovante de endereço enviado não é de pelo menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia de 
inscrição do Edital, conforme item V (Parâmetros Específicos).  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019). 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-
1626.3090.4576 

Roteiro de Contação 
de Histórias 

João Paulo 
Caetano alves 

São Paulo 

Declaração INSS-CEI. 
Motivo: Declaração está em desacordo com o modelo disposto neste Edital.   
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 XI. Caso o proponente possua CEI, deverá 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros 

39/2021-
1625.6774.6244 

Fantasias Voadoras 
Maria Eugenia 
Blanques de 

Gusmão 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado (datado em 12/2019) 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-
1626.2746.7126 

Perna de Pau para 
Crianças 

Maristela 
Querubin 

São Paulo 

1 - Declaração conta corrente 
Motivo: Dados bancários não informados na Declaração. 
Complemento a ser realizado: Enviar a Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil, 
conforme Anexo IX.2- Comprovante de endereço antigo 
 
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 
14/ 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-
1625.0058.4849 

Literatura Para 
Todos 

Cicero Edno 
da Silva 

Nova Odessa 

1- Comprovante de endereço antigo 
Motivo: Comprovante apresentado é ilegível, impossibilitando a conferência.O comprovante de endereço antigo deve 
possuir 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 
14/07/2019). 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.  
 
2- Declaração INSS-CEI 
Motivo:  Há uma sobreposição de imagem no documento enviando, declaração ilegível para conferência. 
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  
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3- Dívida Ativa 
Motivo: Há uma sobreposição de imagem no documento enviado, impossibilitando conferência. O proponente deverá 
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-
1625.7967.3605 

5 dicas para contar 
histórias na 

educação infantil 

Sandra 
Saavedra de 

Araujo 
São Paulo 

1- Comprovante de endereço antigo   
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de Nov/2019 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 
14/07/2019). 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. 
 
2- Dívida Ativa 
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-
1626.2910.6509 

Os princípios da 
mímica 

Kerson Formis 
Pedrosa 

São Paulo 

Comprovante de endereço antigo 
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 
14/07/2019). 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-
1625.8413.3668 

Audiodescrição 
poética de arte 

Pedro do Vale 
Costa 

São Paulo 

Declaração INSS-CEI 
Motivo: Declaração sem a denominação do nome do projeto e estando em desacordo com o modelo disposto neste 
Edital. 
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 

39/2021-
1626.2743.4528 

O estilo técnico e 
interpretativo 
Chopiniano. 

Tiago Lincoln 
Soares da 

Cruz 
Jaboticabal 

Comprovante de endereço atual 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado foi emitido outubro/2021, não sendo datado dos três últimos 
meses.  
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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-
1626.2826.1576 

Colagens Possíveis 
Edilene 

Aparecida 
Ferreira 

Mogi das Cruzes 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de dez/2019 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 
14/07/2019). 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-
1626.2838.6061 

Educando e 
Compondo 

Luana dos 
Santos 

Carvalho 
São Paulo 

1- Comprovante de endereço atual 
Motivo: Não há data de emissão no comprovante de endereço atual apresentado, impossibilitando a conferência. 
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. 
 
2- Dívida Ativa 
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). 
 
3- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
Motivo: Não enviou a Certidão 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/  
 
4- CADIN 
Motivo: O proponente não apresentou o cadastro do CADIN ESTADUAL. 
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.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://www.tst.jus.br/certidao/
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https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado no período dessa convocação em 
situação regular.   
 
5- SANÇÕES 
Motivo:  Não enviou a consulta das 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-
1626.2006.9643 

Flauta Popular: 
linguagem, 

repertório e história 
da flauta brasileira, 
uma ferramenta de 

transformação 
social 

Robson de 
Moraes 
Mendes 

Diadema 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: A Certidão encaminhada se refere a pessoa jurídica, o proponente deverá emitir a Certidão válida como 
pessoa física, através do CPF. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais, a partir do CPF. 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1624.4715.4494 

Musicalização para 
família- Uma leitura 

Willy Roger do 
Prado Santos 

São Roque 

Comprovante de endereço antigo 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de NOV/2019 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 14/07/2019). 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-
1625.0829.7744 

Três (3) técnicas de 
estudo para o 

acordeon 

Guilherme 
Souza Ribeiro 

Jundiaí 

1- Comprovante de endereço atual    
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não em nome do proponente como pessoa física. 
 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. 
 
2- Dívida Ativa 
Motivo: Não é o documento solicitado no Edital. 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).  
 
3- CADIN 
Motivo: O proponente apresentou uma consulta de comunicados 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 convocação em 
situação regular.  

39/2021-
1626.2724.6769 

Introdução ao 
método Stanislavsky 
para jovens atores 

Thiago 
Camargo De 

Carvalho 
São Paulo 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de set/2019 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 
14/07/2019). 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-
1625.9461.4177 

Oficina de histórias 
circulares e 
brincadeiras 

musicais bilíngues 
(português e Libras) 

SABRINA 
CAIRES DE 

GARCIA 
São Paulo 

Dívida Ativa 
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-
1626.0134.5425 

ReciClaves: do lixo 
aos truques. 

Tatiane 
Marilia Cola 

Ribeirão Preto 

Comprovante de endereço antigo  
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 
14/07/2019). 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-
1626.2765.1967 

Programinha 2 
Marco 

antonio da 
silva 

Mogi das Cruzes 

Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de set/2019  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 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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14/07/2019). 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-
1626.2822.8819 

A Magia dos Portes 
de Bras 

André Matos 
da Gama 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não é um documento válido por se tratar de uma DANFE. 
 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-
1625.7480.7881 

Do Semba ao Samba 
- Cultura Popular 

Solange 
Ferreira de 

Souza 
Guarulhos 

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 convocação em 
situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar 

39/2021-
1626.2035.1632 

Contrabaixo erudito 
para iniciantes. 

luiz bacchi São Paulo 

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 a Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL.  
Complementação a ser realizada: Enviar a certidão- Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 
ESTADUALhttps://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx  

39/2021-
1626.2973.1984 

Montagem: 
pensamento, 

sistematização e 
criação 

Giuliano 
Nosralla 
Gerbasi 

Jaboticabal 

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-
1625.1986.8607 

Viola fora da caixa - 
Introdução à teoria 
musical aplicada a 

viola brasileira. 

Rodrigo Zanin São Carlos 

Dívida Ativa 
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). 

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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Cadastro do CADIN encaminhado, possui emissão fora do prazo da convocação. 
Motivo: Foi apresentada a certidão com comunicados. Enviar a documentação atualizada 
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, . 

39/2021-
1626.0946.9668 

Câmara Escura - 
máquina de 

imagens 

Matheus 
Manzione 
Giavarotti 

São José dos 
Campos 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: O Recibo de pagamento não considera 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-
1625.8564.3993 

Quando a arte entra 
em campo e o 

futebol ocupa as 
galerias 

Emerson 
Prata 

São Paulo 

Dívida Ativa 
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). 
 
Comprovante de endereço 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente  
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço antigo, datado 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-
1625.6086.6256 

O Violino em Todos 
os Tempos 

Jefferson 
Roberto 

Anastácio 
Jaguariúna 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
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  
 
CADIN 
Motivo:Cadastro do CADIN encaminhado apresenta comunicados, solicitamos sua atualização  
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).  
 
 

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
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39/2021-
1625.7835.8931 

Os intervalos 
musicais - uma 

perspectiva 
histórica, física e 

emocional 

Gustavo Bugni São Paulo 

 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
 
Motivo: A  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais encontra-se vencida 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais dentro da validade 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1625.6849.7448 

Reflexões e 
propostas de 
atividades de 

musicalização para 
crianças de 0 a 3 

anos de idade com 
queixas do 

desenvolvimento 

LEONARDO 
AUGUSTO 

CARDOSO DE 
OLIVEIRA 

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 
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-
1625.6961.3598 

Videoaula de 
Prática de 

Composição Musical 

Rafael 
Pegorari 
Benites 

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-
1626.2884.2095 

Fundamentos Da 
Bateria 

Elias 
Debenedetti 

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-
1625.5021.7144 

Aprendendo a fazer 
uma aula criativa 
com um projeto 

lúdico para crianças 
– Método Arco Íris 

Silvia Cristina 
Varella 
Queiroz 

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-
1626.0267.4037 

Corpo, presença e 
movimento: uma 

introdução a técnica 
Alexander aplicada 

Daniella 
Soares 

Barsoumian 
Caraguatatuba 

Dívida Ativa 
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 
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às Artes do Corpo Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1624.0221.4965 

Oficina de 
Confecção de 

Fantoches 

Paulo 
Henrique 
Martins 

Bauru 

CADIN 
Motivo:Cadastro do CADIN encaminhado possui comunicados, solicitamos sua atualização. 
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,  

39/2021-
1626.0596.1554 

TECENDO CÍRCULOS 
- BAMBOLÊ (Ritmos, 

Customização e 
Dança) 

Larissa Araujo 
Perez 

Piracaia 

Motivo: Não foi encaminhado o comprovante de endereço atual 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: A documentação 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-
1624.5927.1618 

“ESTADO CRIATIVO” 
– CONCEITO DE 

STANISLAVSKI NO 
TRABALHO DO 

ATOR/ATRIZ SOBRE 
SI MESMO 

Vera Lúcia 
Ribeiro 

São Paulo 

Dívida Ativa 
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-
1626.1966.9385 

Gesto Brincante 
Lucas Barbosa 

Barel 
Limeira 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta entre os documentos aceitos.  
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-
1624.9038.4338 

Jovem Faz Teatro 
Josafa Alves 
de Oliveira 
Filho Josafá 

São Paulo 

1- Comprovante de endereço antigo  
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de DEZ/2019 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 
14/07/2019). 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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2- SANÇÕES 
Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada foi realizada por pessoa jurídica, o proponente deverá 
realizar a consulta como pessoa física, através do 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), a partir do CPF. 

39/2021-
1624.9290.1133 

Videoaula - 
Maracatu de Baque 

Virado 

Welisson 
Guedes 

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-
1625.5633.1174 

BRINCANDO COM 
HISTÓRIAS 

BRASILEIRAS 
(literatura e arte 

educação) 

Patrícia 
Nogueira 

Santo André 

cota do interior 
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.comprovante de endereço 
 
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-
1626.2141.7360 

A necropolítica 
como condição 

estética 

Rodrigo 
Severo dos 

Santos 
São Paulo 

Dívida Ativa 
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). 
 
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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39/2021-
1625.4448.0271 

Escrevendo Meu 
Texto Teatral 

Bruno Pilan São Manuel 

Dívida Ativa 
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-
1624.8873.4180 

O ÓRGÃO DO 
CORAÇÃO E A 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

Rodrigo Gentil 
Caleiro Palma 

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-
1626.2164.3893 

Ballet Clássico e 
suas possibilidades 

para jovens e 
adultos 

Karen 
Christine 
Teixeira 
Ribeiro 

Machado 
Ramos 

Bauru 

comprovante de endereço 
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. 
 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
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-
1626.0323.6185 

A Arte da criação do 
visual do palhaço 

Carolina Cirillo 
Montoro  

Marília 

Dívida Ativa 
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 
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.  

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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39/2021-
1626.2091.2230 

As Quatro Etapas do 
Teatro da Vivência 

Christiane 
Lopes 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual não está datado dos últimos três meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022).  
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-
1626.2139.1406 

BATUKANDO 
Marcos PIRES 

BARBOSA 
Araraquara 

Motivo: O comprovante de endereço atual não está datado dos últimos três meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022).  
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-
1624.4801.9803 

BONECOS STOP 
MOTION - 
INICIAÇÃO 

Ricardo 
Fernandes 
Rodrigues 

Jaú 

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-
1626.2687.6062 

Exercirco: Aéreos 
Paula Ribeiro 

Guglielmi 
São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual não está datado dos últimos três meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022).  
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-
1625.2586.4402 

Introdução à 
palhaçaria para 

atores e não-atores 

Nayara Tosin 
Rocha 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual não está datado dos últimos três meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022).  
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-
1626.2044.3073 

Som e ritmo através 
do corpo 

Alejandro 
Javier López 

Jericó 
São Paulo 

Dívida Ativa 
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-
1626.1390.4414 

Sonzando Online 
Luis Vitor 

Maia 
São Paulo 

Dívida Ativa 
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-
1625.4975.2894 

TOQUE UKULELE 
COM UMA BANDA 

VIRTUAL 

Kauê Ricardo 
Beck Norder 

Campinas 

CADIN 
Motivo:Cadastro do CADIN encaminhado, possui pendências, sendo necessário novo envio demonstrando a situação 
regular  
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-
1625.6864.1409 

Teatro para o 
desenvolvimento 

pessoal 

José Antonio 
da Silva 

Piracicaba 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: A Certidão encaminhada expirou a validade . 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais dentro da 
validadehttp://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1625.8087.4829 

"Arte Urbana: 
Estêncil" 

Rosana 
Antunes 

São Paulo 

Dívida Ativa 
Não é o documento solicitado no Edital 
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-
1626.3125.9199 

Base V e suas 
variações no Samba 

Rock 

Edson de 
Paulo Alves 

Guarulhos 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO  
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-
1626.1846.8135 

Quatro passos para 
som! 

Estevam 
Pinheiro de 

Oliveira 
Bebedouro 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não se adequa como comprovante de endereço  
 
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 
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bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  

39/2021-
1625.1892.9117 

Capoeira: 
Substantivo 

Feminino 

Ana LUCIA 
GRACIANO 
LOPES DA 

SILVA 

Ribeirão Preto 

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-
1625.1591.5175 

Rítmica lúdica na 
sala de aula 

Renato 
Epstein 

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-
1626.3024.2209 

Daria um Rap 
Renan Lelis 

Gomes 
Nova Odessa 

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-
1626.2854.6372 

A Música de 
Protesto na América 

Latina 

Danilo de 
Barros Nunes 

Santos 

CADIN 
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,  

39/2021-
1625.6783.8396 

Visitando o 
contemporâneo 

Diego 
Francisco 

Pradela dos 
Santos 

Ribeirão Preto 

Dívida Ativa 
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-
1622.7758.1335 

COMO CRIAR 
TRILHA SONORA? 

Gustavo 
Arantes de 

São Paulo 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente.   
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço nominal de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com 
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Souza Lima 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-
1626.2710.7699 

Processos de 
Criação e Imaginário 

Andrea A 
Cavinato 

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-
1626.3093.8960 

Produção Gráfica 
para Artistas 

Iniciantes 

Larissa da 
Silva Souza 

São Paulo 

1- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
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 
 
2- Dívida Ativa Não é o documento solicitado no Edital 
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-
1626.0277.8656 

DESENHO DE MODA 
PARA INICIANTES 

Viviane 
Cristina do 

Nascimento 
Osasco 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS. 
Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais encaminhada expirou o prazo de validade.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais dentro da 
validadehttp://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1625.7425.7250 

Inventário de cores 
e cantos 

Maria José 
Braga Falcão 

Sorocaba 

Comprovante de endereço 
Motivo: O comprovante de endereço atual não foi apresentado ou está ilegível .   
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-
1625.4372.4826 

A Poesia Gesto 
Guto 

TOGNIAZZOLO 
São Bernardo do 

Campo 
Motivo: O comprovante de endereço antigo demonstrando possui mais de 2 anos da data da inscrição, não foi 
apresentado  

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
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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-
1625.1522.4259 

Breve História dos 
Fotógrafos de 

Jardim de São Paulo 

Cássia 
Aparecida 

Xavier 
Falqueiro 

Mogi das Cruzes 

Comprovante de endereço 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal da pessoa física, a 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: O comprovante de endereço antigo demonstrando que possui mais de 2 anos da data da inscrição, não esta 
nominal da pessoa física, a 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. 

39/2021-
1626.2328.2599 

Jazz Dance: É 
possível dançar com 

o básico. 

Greice ARIANE 
ELIAS DA 

SILVA 
VERIDIANO 

Ribeirão Preto 

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-
1626.2974.5404 

Jornada do Som 
Amilton 

d'Andretta de 
Godoy 

São Paulo 

Dívida Ativa 
Não é o documento solicitado no Edital 
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-
1626.1292.0097 

Vídeo-aula da 
concepção de um 

Teatro de Sombras 
para crianças e 

Tadeu 
Pinheiro 

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 
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educadores bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1625.8633.3525 

Canto Popular: 
exercícios para o 

preparo vocal. 

Marina Leme 
de Sousa 

Bragança Paulista 
Motivo: Não encaminhou os dados bancários. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração da conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil, devidamente assinada, conforme modelo no anexo IX. 

39/2021-
1624.5554.0497 

Inventivas 
Narrativas 

Mauricio 
guilherme 

junior 
São Paulo 

Motivo: O documento apresentado não se configura como 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 Administração.  

39/2021-
1626.0341.0490 

”A Galinha do 
Vizinho”- A 
complexa 

diversidade na 
simpleza de uma 

parlenda 

Edith Raquel 
do Carmo 

Bigareli 
Jacareí 

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-
1626.2681.1593 

Vídeo-aula com 
Marília Carneiro 

Marília 
Carneiro 

Campinas 

1- comprovante de endereço  
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. 
 
2-Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
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-
1626.3001.4140 

Eh Boi! Eh Boi! 
Encantado 

Vânia Freire 
dos Santos 

Pindamonhangaba 

1 - 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).  
 
2 - Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado, possui pendencias. 
Complemento a ser realizado:Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
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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), que não conste pendencia na consulta. 

39/2021-
1625.9494.7812 

Sons do cotidiano, 
paisagens e efeitos 

sonoros 

MARIA 
ANUNCIAÇÃO 

ROSA DA 
SILVA  

São Paulo 
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).  

39/2021-
1626.0960.8153 

Documentário: O 
desafio da externa e 

as situações de 
filmagem 

MARINA 
ROSMANINHO 

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-
1626.1288.0533 

"Estratégias em 
níveis de didáticas 

no ensino da 
dança”. 

Alex Rodrigo 
Gomes 

Siqueira 
São Paulo 

1 - 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). 2 - 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).  

39/2021-
1625.7501.6973 

Macaco pisa o 
milho: abordagem 

musical 
multissensorial e 
interdisciplinar 

Leticia 
Fernandes 

Bazani 
Itapira 

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-
1626.1051.3438 

Rearmonização em 
2, 5, 1 

Diego felipe 
moreira 

magalhaes 

São José dos 
Campos 

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). 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-
1626.3109.8755 

Pandeiro Brasileiro 
Danilo 

Teixeira 
Moura 

Guarulhos 

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-
1626.0400.1484 

Corpo na Pandemia: 
como sentar-se com 

menos esforço 

Tatiana BURG 
MLYNARZ 

São Paulo 

Motivo 1: 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). 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Motivo 2: 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-
1624.9025.9883 

Aulas de circo da 
Família Coeruga 

Carolina 
Coelho Costa 

Monteiro Lobato 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado esta datado em 09/2021.  
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  pode ser 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 Administração.  
 
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). 
 
 Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada, possui emissão fora do prazo da 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-
1626.1429.6881 

#VAMOS FAZER 
MÍMICA? - 

EPISÓDIOS 10 E 11 

Alberto Gaus 
de Magalhães 

Monteiro 
Juquitiba 

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).  

39/2021-
1623.2735.7467 

Artista como 
empreendedor de si 

MARIANE FEIL 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-
1624.5003.5034 

Batucada Virtual Bruno Sotil Campinas 
Motivo: Declaração de CEI esta faltando parte das informações. 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração de CEI com o texto completo, conforme Anexo VIII 
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39/2021-
1626.2332.8398 

Brincando de Circo 
Mizael ALVES 
SANTOS SILVA 

Osasco 

Motivo: Arquivo Corrompido 
Complementação a ser realizada: Enviar 
a) Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil para 
uso exclusivo do projeto;  
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (datado até 07/2019), conforme item IV (Parâmetros 
Específicos). 
c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (dez e jan/2021 e fev/2022), conforme item IV 
(Parâmetros Específicos).  
1) Em caso de opção pela porcentagem destinada a proponentes fora da capital do Estado de São Paulo, será verificado 
o município de domicílio do proponente, conforme item 1.2.1.1. 
 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/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-
1626.2706.8794 

CONTANDO 
CONTOS E 

ENCANTANDO 
HISTÓRIAS 

Nelson 
Marcelino da 

Silva 

Paraguaçu 
Paulista 

1 - 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). 
 
 2 - 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 

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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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.  
 
3 - Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não foi apresentado. 
 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-
1623.2506.1117 

Cantos da Memória 
- Praticas para 

Desvendar a Voz 
Online 

Brendo Alves 
de Lima 

Poá 

1 - 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). 
 
2 - 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-
1624.7180.8365 

Contrabaixo 
brasileiro 

Fernando 
Cesar Perre 

Socorro 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não foi aceito pois estava em nome de pessoa jurídica. 
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-
1626.2959.0410 

Curso de Direção 
Cinematográfica 

Artística 
Luan Cardoso 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-
1626.1944.8350 

Diálogo sobre 
pintura: processos 

criativos em 
aquarela 

Danielle 
Noronha Maia 

São Paulo 

Motivo: Não enviou a Declaração da conta corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil  
Complemento a ser realizado: proponente deverá enviar a Declaração da conta corrente aberta em nome do 
proponente no Banco do Brasil. 
 
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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39/2021-
1626.1036.5667 

Fundamentos do 
Skankbeat 

Fernanda 
Terra 

São Paulo 

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-
1626.1133.2151 

Ginástica da voz! 
Jairo Perin 

Silveira 
Campinas 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição (datado em 
02/2020).  
 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-
1624.4582.6156 

Inclusão através do 
Teatro 

Nina Mancin  São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição (datados em 
12/2019 e 09/2020).  
 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-
1625.4033.8222 

O Hip Hop Dance 
em cada passo 

Caroline 
Gonsalves 

Bertho 
São Carlos 

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-
1626.2998.6175 

Planta do pé - uma 
sequência no tecido 

acrobático 

Jaqueline 
Gomes da 

Silva 
Bragança Paulista 

Motivo: Não enviou o comprovante de endereço antigo que 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-
1626.2845.6614 

"Palavra Mastigada" 
MATHEUS 
FERREIRA 
BORGES 

Mogi das Cruzes 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não consta a data de postagem, inviabilizando a análise. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov/2021 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. 
 



 
   
 
  | 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-
1625.9383.0787 

Ritmos da viola 
caipira 

João Paulo do 
Amaral Pinto 

Campinas 

Motivo: a Certidão de Regularidade do FGTS-CRF possui emissão por pessoa jurídica.  
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-
1625.6016.4314 

Imagens 
Corporificadas - 
experimentação 

prática em Técnica 
Klauss Vianna com o 
uso de disparadores 

imagéticos 

Livia Viela 
Taveira 

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. 
 
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-
1626.2268.3034 

Mas afinal, o que é 
performance? - 

Breve panorama 
histórico e possíveis 

investigações 
dentro do campo 

performativo 

Beatriz 
Martins de 

Barros Souza 
São Paulo 

Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais encaminhada, possui emissão com CNPJ. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais com os números do CPF: 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1626.2850.3627 

Aurora do Cinema 
Raimo 

Benedetti 
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 14/07/2019). 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 possui emissão do mês de setembro, não comprovando os últimos três 
meses da data da convocação.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov/2021 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; 
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correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1625.9401.4345 

Pintura digital 101, 
técnicas e dicas 

Adas Oliveira 
da Silva 

São José do Rio 
Preto 

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 14/07/2019). 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-
1626.2269.1281 

Oficina de 
Confecção de 

Máscaras Inspiradas 
em Máscaras 

Africanas 

Mário 
Aparecido da 

Silva Deganelli 
Diadema 

Motivo: O comprovante de endereço antigo enviado como pessoa jurídica, devendo o proponente apresentar 
comprovante como pessoa física.   
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-
1626.2968.1353 

ReContar 

Suéllen 
Roberta de 

Carvalho 
Pereira 

Mogi Guaçu 

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-
1626.2759.7077 

FLAUTANDO 
Mauricio 

PIRES 
BARBOSA 

Araraquara 

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 14/07/2019). 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-
1626.0509.1554 

Oficina de bonecos 
de luva 

Paulo Farah 
André 

Ibiúna 

Motivo: A Declaração, não possui denominação do nome do projeto em desacordo com o modelo disposto no edital.  
Complementação a ser realizada: Enviar 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: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais encaminhada, possui emissão com CNPJ. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais com os números do 
CPF:http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
 
 Motivo: O CADIN Estadual encaminhado, possui emissão com CNPJ. 
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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-
1626.1219.1421 

Toque Bandolim erick nunes Vinhedo 

Motivo: Não enviou a Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no 
Banco do Brasil.  
Complementação a ser realizada: Enviar 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: 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 14/07/2019). 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: 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. 
 
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-
1624.1475.8612 

BONECOS 
BOLACHAS 

VALNICE 
VIEIRA BOLLA 

Embu 

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 14/07/2019). 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 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 
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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, ilegível ao período de emissão.  
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-
1625.5064.6540 

Ouvido Sonoro 
Beatriz De 

Brino 
Mantoani 

Tatuí 

Motivo: Não enviou o comprovante de endereço antigo que 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-
1623.5386.2033 

PARLENDAS EM 
PEDAÇOS 

JOSE 
GERALDO 

ROCHA 
Embu 

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 14/07/2019). 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 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).  
 
Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada, possui emissão fora do prazo da 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-
1626.2367.9136 

TEATRO E 
ACESSIBLIDADE: 

como desenvolver 
um projeto cultural 
com acessibilidade 

ALEXANDRE 
DE SOUSA 
CARNEIRO 

Campinas 

1 - 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   
 
2 - Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  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-
1626.0279.6261 

Aula de dança 
Ventre-repente 

Angélica Reny 
Guimarães 

Rovida 
São Paulo 

Motivo: O 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).  
 
Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada, possui emissão fora do prazo da 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-
1624.9133.4643 

Como estruturar e 
organizar seus 

conteúdos para aula 
de Jazz Dance 

Infantil 

Andresa 
Galvão 
Hidalgo 

São Paulo 

Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada, possui numeração incompatível com o CPF do 
proponente.  
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).  
 
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: 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-
1626.2669.3192 

Oficina: Ukulele pra 
você! 

Joao CARLOS 
PEREIRA 
ROCHA 

São Caetano do 
Sul 

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: 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 

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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há 14/07/2019). 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-
1626.2773.2755 

Bateria - Técnica de 
Mãos: conceitos, 

fundamentos, 
rudimentos e 

aplicações. 

Ricardo 
Nascimento 

Berti 
São Paulo 

Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais encaminhada, possui emissão com CNPJ.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais com os números do CPF: 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1626.2358.5618 

Arte como 
Comunicação, 
Teatro como 
Linguagem 

Rafael Valeão 
da Silva 

Catanduva 

Motivo: A Declaração, não possui denominação do nome do projeto em desacordo com o modelo disposto no edital. 
Complementação a ser realizada: Enviar 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. 

39/2021-
1626.1270.1926 

Como usar as 
ferramentas do 

Cinema e 
Audiovisual na 

escola 

Júlia Gomes 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 14/07/2019). 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-
1626.2298.1753 

Conhecendo o 
acordeon. 

Jose roberto 
fagundes 

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 14/07/2019). 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-
1626.1081.0091 

FIGURINO+ 
Cleida 

Alexandre da 
Silva Santos 

Santos 
Motivo:  Declaração de Conta Corrente o CPF do proponente esta incorreto. 
Complementação a ser realizada: Declaração conta corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil Anexo 
IX, com o CPF corrigido. 

39/2021-
1623.6809.2976 

Educação visual: 
Práticas fotográficas 
para a sala de aula 

Sander 
Newton 
Siqueira 
Mendes 

Cubatão 

Motivo: Arquivo Corrompido 
Complementação a ser realizada: Enviar 
a) Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil para 
uso exclusivo do projeto;  
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (datado até 07/2019), conforme item IV (Parâmetros 
Específicos). 
c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (dez e jan/2021 e fev/2022), conforme item IV 
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(Parâmetros Específicos).  
1) Em caso de opção pela porcentagem destinada a proponentes fora da capital do Estado de São Paulo, será verificado 
o município de domicílio do proponente, conforme item 1.2.1.1. 
 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/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-
1625.4449.9478 

Desvelando o 
processo cerâmico - 
uma aproximação 

VERUSCA 
IARENCA 

VIEIRA FIALHO 
Campinas 

Motivo: o comprovante de endereço antigo não está nominal ao proponente. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
há 14/07/2019) no 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-
1626.0382.8297 

Descobrindo sua 
Identidade Vocal 

Alessandra 
Maria Cino 

São Paulo 
Motivo: A Certidão Negativa de débitos Trabalhistas encaminhada, possui emissão com CNPJ. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas com os números do CPF: 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 

39/2021-
1626.1890.7816 

O palhaço o que é? 
Claudinei 

Donizete da 
Silva 

Vinhedo 

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 

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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39/2021-
1625.7115.3074 

No ritmo da viola 
Kelly 

Fernanda 
Rissuto 

Guarulhos 
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).  

39/2021-
1624.6291.5342 

Teatro como 
Instrumento de 

Trabalho 

Tania Regina 
Guinatti 

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).  

39/2021-
1626.2933.0621 

Máscaras de 
Papelão 

Cristiano 
Glass 

São Paulo 

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-
1626.3103.5470 

Vivência sobre a 
mulher brasileira na 

história da arte 

Caroline 
Miranda 

Bastos Luz 
São Paulo 

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).  

39/2021-
1625.1463.1128 

Poesia e 
Visualidade: 

Suportes para a 
palavra 

Carmen 
Cardoso 
Garcia 

São Paulo 

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). 

39/2021-
1626.0405.6256 

Trabalho de 
Consciência 

Corporal Através do 
Ballet Clássico 

Carolina 
Rodrigues 

Dezani 
Jundiaí 

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-
1625.8391.4386 

Hip Hop 
Intermediário 

Cesar Vieira 
Carnevali 

São Paulo 

1 - 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. 
 
Motivo: 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). 
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39/2021-
1626.2339.5728 

Aprendendo e 
entendendo o 

violão fingerstyle 

Rossini 
Antônio da 
Silva Xavier 

Franca 

Motivo:Cadastro do CADIN encaminhado apresenta pendência. 
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 no período dessa convocação em situação regular. 

39/2021-
1626.2628.2767 

Experimentos 
Vestíveis 

Carina Barros 
Casuscelli 

São Paulo 

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-
1626.2327.6576 

Rastros, Registros e 
Retratos: impactos 
da representação 

do gênero feminino 
no teatro de rua 

brasileiro 
contemporâneo 

Maria 
Gabriela dos 

Santos 

São Caetano do 
Sul 

1 - Motivo:Cadastro do CADIN encaminhado, possui pendência. 
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 no período dessa convocação em situação regular. 
 
2 - 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).  
 
3 - 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-
1623.7823.2186 

Técnicas e oficina 
para contação da 

história-"O tropeço 
do ponto que não 
era o ponto final" 

Telma 
Corregiari de 

Siqueira 
Pindamonhangaba 

Motivo: Não enviou a declaração com os dados bancários da conta 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil   
 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado, trata-se de um documento “auto declarado”, cuja 
responsabilidade do preenchimento é do próprio contribuinte.   
 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. 
 

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
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39/2021-
1625.7883.7440 

miraBOLHANDO em 
casa 

Fernando 
Basilio 

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 municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias 
de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel. 

39/2021-
1626.1173.4499 

"Respirar" 
DANIELA 
CRISTINA 
GUASTI 

Santos 

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-
1626.2266.5688 

Brincando a 
Capoeira 

Fernando de 
Oliveira 
Vicente 

São Paulo 

1 - 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).  
 
2 – 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-
1626.1012.0345 

CAPOEIRA ANGOLA 
"Jogo da Vida" 

Pedro dos 
santos 

São Paulo 

1 - 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). 
 
2 - 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-
1626.1078.9734 

Cantando e 
Encantando 

Rute da Glória 
Sérgio Ramos 
(Ruthe Glória) 

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-
1626.2903.1703 

O BRINCAR E A 
INVENÇÃO DE 

OUTRO MUNDO: 
OFICINAS DE 
BRINQUEDOS 

Felipe 
Fernandes de 

Barros 

Presidente 
Prudente 

Motivo: Não apresentou a Declaração conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente 
no Banco do Brasil. 
Complementação a ser realizada: Enviar 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. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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ECOLÓGICOS  
 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-
1625.7585.8395 

Vídeo-aula: a 
autorregulação da 

aprendizagem 
aplicada ao estudo 

teatral 

Fernanda 
Donnabella 

Orrico 
São Paulo 

Motivo: O 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).  
 
Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada, possui emissão fora do prazo da 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-
1625.5165.9916 

Samba, Batuques de 
todos os cantos 

Marcos Flávio 
Costa dos 

Santos 
Votorantim 

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-
1626.2104.8189 

Música, Educação e 
Saúde 

Fábio 
Veroneze 

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). 

39/2021-
1625.6735.5404 

Oficina de Danças 
Urbanas (Waacking) 

Jéssica 
Ferreira 

Benevides do 
Nascimento 

Ribeirão Pires 

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-
1625.9414.1976 

"Entre Laços e 
Gingas" 

Nicolas de 
Faria Lemos 

São Paulo 

Motivo 1: 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).  
Motivo 2: O comprovante de endereço de pelo menos 02 anos apresentado não esta nominal ao proponente 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
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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-
1623.3797.2595 

A musica 
Instrumental na 

cidade de Socorro. 

Gabriel Elvis 
Perre 

Socorro 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não está nominal ao proponente, trata-se do endereço de 
pessoa jurídica (MEI) e não do proponente pessoa física.  
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
07/2019) do proponente pessoa física. 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-
1624.8214.2816 

Bonecos em Ação Celso Ohi 
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-
1624.3024.5525 

Geografia dos 
Ouvidos: Paisagens 
sonoras e cantos de 

trabalho na 
quarentena 

Fabio Santos 
Souza 

Embu 

Motivo 1: 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 2: A Certidão encaminhada não se é a do proponente pessoa física, está emitida em um número de CNPJ, ou 
seja, de pessoa jurídica.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais emitida no CPF do 
proponente pessoa física 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1626.3032.9462 

Literatura Sem 
Fronteiras: 

Educação no Campo 

Tainara Lira 
Marques de 

Castro 
Lagoinha 

Motivo 1: 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. 
 
Motivo 2: 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
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). 

39/2021-
1626.2685.8785 

PRATICA E 
ORGANIZAÇÃO DE 

ESTUDOS PARA 
TROMPETE 

Douglas 
Cristiano da 

Silva 
Nazaré 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 
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-
1626.2989.5169 

Vários Dias no 
Mesmo Lugar - Um 

despertar da 
Criatividade 

RENATA DA 
SILVA SANTOS 

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-
1626.2827.9248 

violão popular 
brasileiro e suas 

levadas no samba, 
choro e bossa nova 

Oliver Kofi 
Leopoldo 

Araraquara 

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-
1626.1156.7482 

Oficina de Criação 
com Bambu 

Jairo dos 
Santos 

Santana 
Embu-Guaçu 

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-
1625.9415.0836 

Práticas criativas 
para inventar 

mundos 

Bárbara 
Martins de 

Melo Santos 
São Paulo 

Motivo: O documento enviado não é o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL, a proponente enviou o CADIN da Prefeitura de São Paulo, ou 
seja, enviou equivocadamente o CADIN Municipal. 
Complemento a ser realizado: Enviar o 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-
1626.2037.5336 

"A música 
romântica na Época 

de Ouro (1929 - 
1945)" 

Julio CESAR 
CALIMAN 

SMARCARO 
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). 
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39/2021-
1625.7723.8559 

Brincando com o 
conto: "História de 

amor de uma 
batata" 

Natalia do 
vale kesper 

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-
1626.0891.5749 

Violão para 
iniciantes 

Magno 
Wladimir 

Camilo 

São Bernardo do 
Campo 

Motivo 1: 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. 
 
Motivo 2: 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-
1624.6400.2879 

Tempo de Criar 
Samya Enes 
de Oliveira 

São Paulo 

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

39/2021-
1623.7194.6879 

Video aula Inspira! 

Monique 
Cunha 

Martins da 
Rocha 

Cubatão 
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).  

39/2021-
1626.0241.1637 

Dança Afro-
brasileira - com 
Mika Rodrigues 

Michelle 
Rodrigues 

Roque 
São Paulo 

1 - 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).  
 
2 - 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, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
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3 - Motivo: Declaração de Conta Corrente apresentada não segue o solicitado no Edital. 
Complementação a ser realizada: Declaração conta corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil Anexo 
IX. conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017.  

39/2021-
1626.1366.0573 

MUSICALIZANDO 
ATRAVÉS DE 
HISTÓRIAS 

Josvaine 
PONTES DINIZ 

SANTOS 
Cubatão 

Motivo:  Documentos anexados estão ilegíveis 
Complementação a ser realizada: Enviar novamente. 
a) 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). 
b) Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 
c) 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). 
d) Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
e) Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/  
 

39/2021-
1626.2919.0621 

Aprenda malabares 
HOJE! 

Caio Cesar 
Navarrete da 

Fonseca 
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-
1625.8493.5388 

ESTUDANDO O 
CAMPO 

HARMÔNICO 
MAIOR ATRAVÉS 

DAS TRÍADES 

Willie Daniel 
da Cunha 
Caldeira 

São Paulo 

Motivo: A declaração INSS-CEI encaminhada, está vencida. 
Complementação a ser realizada: 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. 
 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 o 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
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Complemento a ser realizado: Enviar o 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-
1625.3516.7412 

A Técnica Alexander 
e o Estudo do Canto 

Maria Izabel 
Padovani 

Campinas 

Motivo: Não enviou o 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).  
 
Motivo: Não enviou o comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov/2021 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-
1626.2945.0706 

O Épico na História 
do Teatro 

Luiz Eduardo 
Frin 

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 14/07/2019). 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-
1626.0968.3150 

O espetacular 
mundo do criar 

Tamira Maiara 
Bombardi 

Bosso 
Itapira 

1- Comprovante de endereço antigo 
Motivo: Comprovante de endereço enviado não está no nome do proponente e não foi comprovado o vínculo com o 
titular dos comprovantes enviados. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019). 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. 
 
2- Comprovante de endereço atual 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente e não foi comprovado o 
vínculo com o titular dos comprovantes enviados.   
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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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-
1625.7918.8479 

Academia do 
Contrabaixo 

BRUNO DE 
MORAES 
BUZZO 

Campinas 

CADIN 
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 convocação em 
situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar 

39/2021-
1625.8593.1712 

Cancioneiro Infantil 
no Ukulele 

Allan Caetano 
de Paula 

Mogi das Cruzes 

1 - Declaração conta corrente 
Motivo: Dados bancários informados na declaração são inválidos, o proponente deve enviar os dados bancários 
corretamente. 
 Complemento a ser realizado: Enviar a Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil, 
conforme Anexo IX. 

39/2021-
1625.7967.3728 

De que é feito? A 
materialidade na 

obra de arte visual 

Marcela 
Ferrato dos 
Santos Leite 

Moreira 

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. 
 
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-
1625.9461.0511 

Improviso no Teatro 
(Iniciação Teatral) 

rita pisano São Paulo 

1 - 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 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   
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39/2021-
1626.2625.3971 

NARRATIVA 
CINEMATOGRÁFICA. 

CONTANDO 
HISTÓRIAS COM 

IMAGENS EM 
MOVIMENTO 

Eduardo 
Duarte Joly 

Juquitiba 

Motivo: O comprovante de endereço atual não foi 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 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. O documento encaminhado de União Estável não foi Aceito, pois o mesmo não  foi 
emitido pelo registrada Cartório. 

39/2021-
1626.2072.6775 

O jogo e a 
teatralidade 

Victor 
luvizotto 
rodrigues 

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 14/07/2019). 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-
1626.3144.6911 

Técnica Masculina 
para Ballet 

Hiago Sabino 
Lehm 

Santo André 

Motivo: A Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encaminhada, possui 
emissão com 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 declaração INSS-CEI encaminhada está incompleta em desacordo com o modelo disposto no edital. 
Complementação a ser realizada: 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-
1623.1935.1139 

BALÉ PARA TODOS E 
TODOS CONTRA A 

PANDEMIA 

WANDERLEI 
ANTONIO DE 

OLIVEIRA 
Osasco 

1- Comprovante de endereço antigo 
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 
14/07/2019). 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.2- Dívida Ativa 
 
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
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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-
1625.4386.8875 

Prática Vocal - 
Desenvolvendo a 

voz criativa 

Danielle 
Domingos 

Sorocaba 

Comprovante de endereço 
 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 
14/07/2019). 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-
1625.8820.3674 

ANIMANDO EM 
"AREIA" 

Ruth takiya São Paulo 

1- Dívida Ativa 
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- CADIN 
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). 
 
3- SANÇÕES 
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-
1626.2598.8601 

Do Zero à Magia da 
Dança 

alysson nunes 
dos santos 

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 
há 14/07/2019) no 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. 
 

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 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).  
 
Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada, possui emissão fora do prazo da 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-
1626.0446.1487 

Pigmentos Naturais 
Lígia Maria do 
Nascimento 

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 
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-
1626.3115.3787 

Leitura de notas 
musicais nas claves 

de Sol e Fá 

Rubia Victoria 
Silva Ferreira 

Bauru 

Motivo 1: Proponente enviou a Declaração conta corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil de 
forma ILEGÍVEL. 
 Complementação a ser realizada: enviar a Declaração conta corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil de forma legível. 
 
Motivo 2: O comprovante de endereço antigo não está legível e deve ser enviado conforme o item do Edital descrito 
abaixo.   
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 3: A Certidão encaminhada não está com o número do CPF do proponente, mas com um número de CNPJ. 
Complementação a ser realizada: Emitir e enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais com o número de 
CPF do 
proponentehttp://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1624.4939.7470 

A Criança e o 
Palhaço 

Guilherme 
Venancio de 

São José dos 
Campos 

Motivo: Não enviou a Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no 
Banco do Brasil. 
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Lima  Complementação a ser realizada: Enviar 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. 

39/2021-
1625.6157.6109 

Fale Pra Sempre 
Edmo 

Guimarães 
Tatuí 

Motivo: Não enviou o 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).  
 
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-
1623.0949.0906 

Estamparia manual 
com blocos de 

madeira 

SIMONE DE 
ARRUDA 
PEIXOTO 

Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço atual possui referência do mês de outubro, não comprovando os últimos três 
meses da data da convocação.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov/2021 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-
1626.2860.5633 

FORRÓ PÉ DE SERRA 
UMA ABORDAGEM 

MUSICAL 

Marilia 
thatiana 

garrido bizelli 
São Paulo 

Motivo 1: 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 2: 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-
1625.7636.9434 

Fantoches de Bolso 
Aleteia 

Cristina Rosa 
Batatais 

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 14/07/2019). 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 
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bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL com pendência 
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. Caso contrário, não poderemos contratar 

39/2021-
1626.1368.4392 

Percussão Corporal 
na Música Brasileira 

Fernando 
Anselmo 
Ventureli  

Jacareí 

Motivo: Não enviou a Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no 
Banco do Brasil.  
Complementação a ser realizada: Enviar 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. 

39/2021-
1626.2979.7281 

Sambadinha - Um 
Passeio a Partir da 
Semente do Samba 

Esther Alves 
de Araujo 

Melo 
Campinas 

Motivo 1: 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. 
 
Motivo 2: Proponente não enviou a Declaração conta corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil. 
Complementação a ser realizada: enviar a Declaração conta corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil. 

39/2021-
1626.1870.4417 

"Minha casa maior 
por dentro do que 

por fora" 

Anny Lemos 
Ferreira 

São Carlos 

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 14/07/2019). 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-
1626.1441.6449 

A brincadeira é 
improvisar! 

Marcelo Dias 
cozza 

Itapevi 
Motivo: A Certidão Negativa de débitos Trabalhistas encaminhada possui emissão como CNPJ. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas com os números do CPF: 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 

39/2021-
1624.7645.7393 

Violão para 
Educadores 

Thales Vieira 
Maestre 

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, 
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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-
1625.1554.3802 

Criação de 
Personagens para 

Quadrinhos 

Raimundo 
Guimarães de 

Cerqueira 
Junior 

São Paulo 

Motivo: Não é o documento solicitado no Edital, foi apresentada a consulta de comunicados no portal do CADIN 
Estadual. O proponente deverá acessar a opção “Consulta inscritos CADIN” e realizar a consulta. 
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-
1624.5506.9343 

Mãos & Movimento 
Básico 

Danilo da Silva 
Assis 

Cajamar 

  Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição (datado em 
03/2020). 
  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-
1626.2894.9220 

VIDEOAULA ESTADO 
DE PRESENÇA: 

procedimentos para 
comunicação em 

crise 

Ju Lima 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 Certidão (emitiu em nome de pessoa jurídica) 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas  (emitida na pessoa 
física) http://www.tst.jus.br/certidao/  
 
Motivo:Cadastro do CADIN encaminhado, possui emissão no CNPJ  
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) emitida no CPF do proponente  
 
Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada, possui emissão 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) emitida no CPF do proponente 

39/2021-
1626.0213.8910 

Composição 
coletiva - como criar 

Pedro de 
Oliveira 

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 
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uma canção em 
grupo utilizando 
recursos digitais 

Rodriguez 
Rosa 

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 consulta das 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). 

 

 

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

