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PROCESSO: SCEC-PRC-2021/01562  

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 C – TÉCNICOS DA CULTURA  

Num.Inscriçã
o 

Nome da 
proposta 

Nome do Proponente  
Proponente 

Cidade 
Complementação 

39/2021-
1623.2559.9

099 

Direção de 
Palco em 
grandes 
festivais 

Plauto Covre da Costa São Paulo 

Motivo: Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo 
encaminhada possui emissão vencida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa 
do Estado de São Paulo. Site do Contribuinte (pge.sp.gov.br) com data dentro da validade. 
 
 Motivo: a) Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do 
proponente no Banco do Brasil (conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e 
movimentação exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria para 
realização do projeto selecionado neste Edital, enviou somente o número da agencia bancária. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar  
a) Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente 
no Banco do Brasil (conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e movimentação 
exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do projeto 
selecionado neste Edital, enviar número da agencia, e número da conta-corrente. 

39/2021-
1625.8830.7

Capatazia; a 
arte de montar 

João Alexandre Vieira Piracicaba 
Motivo: Não enviou Cadastro do CADIN. 
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685 uma lona de 
circo 

 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-
1626.2042.1

116 

EDIÇÃO DE 
VÍDEO COM 
INSPIRAÇÃO 

MUSICAL 

Ademir Camargo Mencacci 
Junior 

Sorocaba 

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, obs. (se for em nome dos pais 
ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de casamento (cônjuge); 

39/2021-
1625.2652.4

369 
"Luz é Show " Marcos Cicerone São Paulo 

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

39/2021-
1626.2936.8

675 

Introdução à 
Cenotecnia e 

Cenografia 
(para iniciantes) 

Fernando Brigadeiro São Paulo 

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

39/2021-
1623.3333.7

068 

Truques e 
traquitanas no 

circo-teatro 
brasileiro 

Rodolfo Giovanetti Alves Cotia 

 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; 
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contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração, 
Obs. (se for em nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou 
certidão de casamento (cônjuge); 
 
 Motivo: Não apresentou o comprovante de endereço antigo com mais de 2 anos da data da 
inscrição.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.1903.4

547 

A Iluminação 
para o Teatro 

Contemporâne
o - paradigmas 

estéticos e 
técnicos 

Iohann Iori Thiago Osasco 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos 
três meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: 
lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de 
concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. - (se for 
em nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge) 
 
Motivo: 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.a
sp?tipo=2   

39/2021-
1626.0987.6

057 

A Iluminação 
cênica a partir 

do olhar 
artístico 

Marina Stoll São Paulo 

Motivo: Não enviou declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil. 
 
 Complemento a ser realizado: Enviar declaração conta-corrente aberta em nome do proponente 
no Banco do Brasil.  
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39/2021-
1626.1147.6

297 

Legendagem 
profisional e 

Subtitle 
Workshop 

Andrés Schaffer São Paulo 

Motivo: Não enviou Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil. 
 
Complemento a ser realizado:  Enviar Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente 
no Banco do Brasil. 
 
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.a
sp?tipo=2  

39/2021-
1626.1128.7

149 

A ILUMINAÇÃO 
CÊNICA COMO 

NARRATIVA 
DRAMÁTICA 

PARA 
LINGUAGEM 

ESPETACULAR 

João Nunes da Silva Junior São Paulo 

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-
1626.2817.2

673 

CONSTRUINDO 
LINGUAGEM E 
TRATAMENTO 

PARA 
CONTEÚDO 

AUDIOVISUAL 

João Pacca 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-
1625.6357.3

209 

Um outro olhar 
sobre a criação 

de artes 
gráficas para as 

artes do 
espetáculo 

Patrícia Rodrigues 
Cividanes 

São Paulo 

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

39/2021-
1623.7907.8

Como fazer o 
seu vídeo ter 

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

39/2021-
1625.5994.2

037 

Luz do palco à 
cena cotidiana 

maria guedella São Paulo 

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

39/2021-
1623.0996.1

874 

A BATERIA: 
BREVE 

HISTORIA, 
MANUTENÇAO 

E COMO 
AFINAR O 

INSTRUMENTO 

Rodrigo girondi cerqueira São Paulo 

Motivo: A Certidão encaminhada não se refere à Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais do CPF cadastrado no projeto.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.a
sp?tipo=2 

39/2021-
1623.3574.3

904 

ABNT NBR 5410 
- Como Aplicar 
as Normas de 

Segurança 

Marcos Martins Lima 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 
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Elétrica nos 
Eventos 

atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  

39/2021-
1626.2767.4

659 

Introdução ao 
vídeo mapping 

Luciana Ramim São Paulo 

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). 

39/2021-
1626.2819.7

854 

Boas maneiras 
que seu fone 

merece 

Eduardo Gomes Rodrigues 
da Silva 

São Paulo 

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

39/2021-
1625.5134.2

730 

Introdução a 
estruturas leves 

e lúdicas na 
cenografia 

Paula Giavarotto São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição .  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
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  Motivo: Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de 
endereço é do município de São Paulo. Complemento a ser realizado:- Comprovar o atendimento 
ao item 1.2.1.1. dos parâmetros específicos: “Caso o proponente pretenda beneficiar-se do 
disposto acima, deverá justificar que sua atuação artística ocorre, prioritariamente, fora da 
capital, declarando tal circunstância no sistema de inscrição e também comprovar domicílio em 
município do Estado de São Paulo que não seja a capital, o qual será verificado no momento da 
contratação. 
 
 Motivo: Não enviou a Certidão Trabalhista no CPF (esta emitida no CNPJ). 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 
 
  Motivo: Cadastro do CADIN esta emitido no CNPJ e precisa ser emitido no 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).  

39/2021-
1625.1638.3

681 

Técnicas de 
áudio para a 
produção de 

uma live 

Joao Paulo Hsia 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.a
sp?tipo=2 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 

http://www.tst.jus.br/certidao/
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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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-
1626.2717.2

617 

Introdução ao 
mundo 

cenográfico- 
Criação e 

confecção de 
cenário e 

adereço a partir 
de materiais 
acessíveis. 

Tatiane Cristine Alvarenga 
Santos 

Taubaté 

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, 
Obs.:(se for em nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou 
certidão de casamento (cônjuge); 

39/2021-
1626.2046.7

183 

Introdução à 
Direção de 

Fotografia para 
Cinema 

Rodrigo Fonseca de Toledo São Paulo 

Motivo: A certidão da Dívida Ativa apresentada está divergente 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 

39/2021-
1623.5231.7

379 

Videoaula – 
Criação de 

Mascaras com 
Termo Plásticos 

Diego Pallardó 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.a
sp?tipo=2  

39/2021-
1626.2354.8

819 

Técnico de 
Palco-Backliner 

Vinicius ARAUJO LUCAS São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos 
três meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: 
lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de 
concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração, obs. (se 
for em nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge); 
 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

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

 

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

39/2021-
1625.7005.9

328 

PRODUÇÃO DE 
FIGURINO EM 

TRABALHOS DE 
PROCESSO 

COLABORATIVO 
- Guia básico 

para iniciantes 
figurinistas-

criadoras(es). 

Ketlyn Azevedo Sorocaba 

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, obs. (se 
for em nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de 
casamento (cônjuge). 

39/2021-
1622.5936.5

073 

Iluminação 
técnica - 

Universo DMX 
para iniciantes 

Rafael dos Santos Dias Paraibuna 

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, obs. (se for em nome dos pais 
ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de casamento (cônjuge); 

39/2021-
1626.1967.4

212 

Os Segredos das 
Imagens 

Perfeitas – 
Dicas Essenciais 

para 
Cinegrafistas 

Iniciantes 

Carlos Henrique Mariotto 
Cachoeira 
Paulista 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
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39/2021-
1625.0589.7

127 

Maquiagem 
Artística como 

Ferramenta 
Cênica - Técnica 

para Clown 

Ligia Rodrigues Aydar 
São José do Rio 

Preto 

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

39/2021-
1626.3018.5

262 

PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL 

COM 
SMARTPHONES 

Dirceu Lemos da Silva São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado com emissão de 22/07/2019 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 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: 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-
1626.0931.9

672 

Como 
confeccionar 
um rider de 

som e mapa de 
palco 

florencia saravia-akamine São Paulo 

Motivo: Não ENVIOU Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil; - Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do 
INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, 
deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos 
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar as declarações supracitadas. 
 
 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.a
sp?tipo=2   

39/2021-
1626.2494.9

737 

QUAL A 
IMPORTANCIA E 

COMO 
IDEALIZAR UMA 

ILUMINAÇÃO 
PROFISSIONAL 

COM BAIXO 
CUSTO PARA 

DESENVOLVER 
VÍDEO AULAS 

DE QUALIDADE 

Andre Martins São Paulo 

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

39/2021-
1626.2788.8

707 

Vídeo Aula de 
Cabeamento e 
Conexões de 

Áudio em 
Estúdios e 

Shows ao Vivo. 

Luiz Walter Benedetti 
Granieri 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.1351.4

813 

Enquadramento 
para Cinema e 

Fotografia 
Cristina Prochaska Ubatuba 

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).  

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-
1626.2849.2

880 
Psicobeats 

Wilson Geraldo dos Santos 
Junior 

Taboão da 
Serra 

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-
1626.2786.9

379 

Profissionalizaç
ão da gambiarra 

– produzindo 
música a baixo 

custo 

Giovani Bogas São Carlos 

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

39/2021-
1626.2791.0

885 

Referências e 
ferramentas de 
pesquisa para o 

processo 
criativo de 
figurinos 

Isaac de Faria Ruy 
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 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-
1626.2245.8

780 

CRIAÇÃO DE 
CENÁRIO 

aparecida maria de 
almeida teixeira 

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-
1625.4214.8

077 

Matéria do 
Sentir 

Eduardo Rodrigues Ribeiro São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual não esta atualizado. 
 
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 
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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-
1623.5244.4

533 

Soluções para 
posicionar 

microfones de 
lapela 

Erika Maria Barbosa 
Fernandes 

Campo Limpo 
Paulista 

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

39/2021-
1624.5611.4

619 

Iniciação ao 
ofício do 

figurinista 
Bruna Recchia São Paulo 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. O documento 
encaminhado trata-se de um Comprovante de Situação Cadastral no CPF e não da Certidão. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.a
sp?tipo=2  

39/2021-
1626.3083.8

569 

Estúdio 
Profissional de 

música para 
iniciantes - O 

que devo 
saber? 

Diego de Macedo Techera São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três 
meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos 
e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 
água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, 
ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição.  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 
(dois) anos atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: 
lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de 
concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
OBS. (se for em nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou 
certidão de casamento (cônjuge); 
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39/2021-
1625.4970.1

712 

A Luz é Uma 
Personagem 

Gil Carlos Teixeira São Paulo 

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

39/2021-
1626.2857.6

626 

“Iluminação 
cênica para 

dança – história 
e dicas 

importantes” 

Luiz Gonzaga Coelho 
São José dos 

Campos 

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.a
sp?tipo=2   

39/2021-
1626.2899.9

295 

Edição  para 
todos 

Tiago Henrique Trindade 
de Moraes 

São Paulo 

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

39/2021-
1625.6688.2

730 

Arte da Direção 
de Cena 

Elisete Jeremias Pereira São Paulo 

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

39/2021-
1626.3084.6

884 

Como ter sua 
própria Web 

Rádio 
João Paulo Strang Simi São Paulo 

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

39/2021-
1626.2274.6

588 

CURSO DE 
INTRODUÇÃO À 

EDIÇÃO 
CINEMATOGRÁ
FICA NO ADOBE 

PREMIERE 

João Paulo de Carvalho dos 
Reis e Cunha 

Sorocaba 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). 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-
1626.2884.8

227 

“Como me 
tornei um fiel 
Camareiro” 

Hélio Marcos de Souza São Paulo 

Motivo: Proponente não apresentou a Declaração com assinatura original de que não possui 
inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo 
VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e 
Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. 
 
Complementação a ser realizada: 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-
1626.0605.9

191 

Aula Base – 
“Operação de 
Vídeo como 

Arte em Função 
da 

Dramaturgia” 

Paula Fernanda Cipola 
Soares 

São Paulo 

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

39/2021-
1623.2739.5

607 

Transformando 
sua casa em um 
estúdio - como 
gravar música 

em espaços 
adaptados 

Lucas Theodoro São Paulo 

Motivo: Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de 
endereço (nominal ao pai) 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 
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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. Obs: Proponente anexa 
declaração da conta corrente e a declaração de que não possui  CEI, declarando que reside em 
endereço distinto do endereço declarado nos comprovantes de residência encaminhado Para 
seguir na contratação, considerando a opção pela Cota do Interior, proponente precisa 
comprovar atendimento ao item 1.2.1.1 do Edital. 

39/2021-
1626.2310.7

010 

Projeto 
cenográfico 

para exposições 
de arte 

Marcus Binns de Souza 
Oliveira 

Ubatuba 

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-
1626.2035.1

871 

Transmissão ao 
vivo OBS Studio 

KAUE SOUZA ALVES 
GONCALVES 

São Sebastião 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de 
emissão contados até o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: 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-
1623.1708.1

376 

Iniciação à 
Iluminação 

Cênica 
Roberto Herreira Bueno São Paulo 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de 
emissão contados até o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
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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). 
 
Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL com 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 desta 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 
 
 Motivo: O proponente apresentou Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas com pendência. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(http://www.tst.jus.br/certidao/) demonstrando situação regular. Caso contrário, não poderemos 
contratar. 
 
 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/InformaNIC
ertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1623.8807.0

Projetos de 
Cenografia 

Paula de Paoli São Paulo 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não foi aceito.  
 

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

39/2021-
1626.3035.6

839 

ConsultoRia em 
Soluções 
Poéticas 

Beatriz Rinaldini 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-
1626.2026.4

094 

Técnicas de 
Iluminação 

Andre Felipe 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 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-
1626.3111.9

218 

De 
quebradinha: 

FotoGambiarras 
Andressa da Silva Pimentel 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: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais emitida no CPF da 
proponente pessoa física. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
emitida no CPF da proponente pessoa 
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físicahttp://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertid
ao.asp?tipo= 
 
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-
1626.2700.1

409 

O que é light 
design? 

Bruna Barbosa Ferreira de 
Medeiros 

São Paulo 

Motivo: Não enviou o Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data 
até 07/2019).  
 
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-
1625.9692.8

906 

Mão Na Massa 
e Prepare o 
Espetáculo 

Adriano Jose Costa Silva 
Taboão da 

Serra 

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

39/2021-
1625.7933.1

800 

“Compartilhand
o a Lutheria - 

dicas e 
principios 
básicos” 

Willian DA COSTA Atibaia 

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

39/2021-
1625.1480.2

485 

Como fazer 
uma live! 

Rafael scucuglia de Souza 
Rodrigues 

Valinhos 

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

39/2021-
1626.0984.9

164 

"A dramaturgia 
da luz" - A 

função técnica, 
estética e 

artistica da 
iluminação 

cênica. 

Cesar Augusto Pivetti São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição (datado em 10/2019).  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.2950.7

864 

TÉCNICO NA 
CENA 

Monique Carvalho São Paulo 

 Motivo: Cadastro do CADIN não foi encaminhado. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 
e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 
 
 Motivo: 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).  
 
 Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.a
sp?tipo=2  

39/2021-
1624.4711.4

764 

Como fazer 
uma 

transmissão ao 
vivo de 

qualidade com 
poucos recursos 

Camilo de Oliveira Barbosa São Paulo 

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

39/2021-
1626.2667.5

734 

CONCEITOS 
FUNDAMENTAI

S DE ÁUDIO 
Gabriel Barbosa Kavanji São Paulo 

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

39/2021-
1623.7133.4

093 

Workshop 
Captação e 

Edição de Áudio 
para 

Plataformas 
Digitais 

Renan  São Paulo 

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

39/2021-
1625.9244.3

727 

Dicas práticas 
para melhorar 

seu áudio. 
Otavio Alves Correia Leite São Paulo 

Motivo: Não foi apresentado Comprovante de endereço com pelo menos dois anos contados até 
o período de inscrição no Edital. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
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39/2021-
1626.1975.1

581 

Curso de Live 
Streaming 

Fabio Cecílio Alba 
São José dos 

Campos 

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. 

39/2021-
1626.1961.6

455 

Sonorização; A 
qualidade além 

da mesa. 
eder seixas hanna Ribeirão Preto 

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

39/2021-
1626.2689.8

787 

Cenografia 
Nacional 

Daniel Anselmo São Paulo 

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

39/2021-
1626.2874.9

622 

Áudio Básico 
para Streaming 
e Rider Técnico 
- Importância e 
adequações ao 
momento atual 

Roberta Siviero São Paulo 

Motivo: A Certidão Negativa não está na validade. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNIC
ertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.1463.5

377 

Introdução a 
técnica de 

áudio para live 
Heitor Ventura Gondo São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo com pelo menos dois anos contados até o período de 
inscrição no Edital não fora enviado. 
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(apresentação 
ao vivo) 

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

39/2021-
1625.6007.1

862 

Como colocar 
uma peruca 
para palco 

Célia Maria de Alencar 
Carvalho 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.2347.5

480 

Obtenha um 
resultado 

profissional 
mixando sua 

própria música 
com baixo 

custo. 

Rafael Paz Curvelo Batatais 

Motivo: O comprovante de endereço enviado no modelo apresentado não é aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três 
meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos 
e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 
água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, 
ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.1908.9

922 

Composição de 
Figurino 

Suzana Rebelo São Paulo 

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

39/2021-
1625.1715.7

725 
Streamar Sergio Narciso Santo André 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo com pelo menos dois anos contados até o período 
de inscrição no Edital não fora enviado. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
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atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente 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-
1622.8262.4

066 

"Sem apego ao 
desenho de 

luz." 
Katia Aparecida Zampolo Ribeirão Preto 

Motivo: A Declaração de Conta-Corrente não foi apresentada.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração, conforme Anexo IX do Edital nº 39/2021, 
indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil (conforme 
Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e movimentação exclusivos dos recursos 
financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do projeto selecionado neste Edital. 

39/2021-
1626.2134.9

579 

Eternizando o 
instante nos 

palcos 
Ana Luzia Fuccia São Paulo 

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

39/2021-
1626.2774.7

175 

As atuações em 
diferentes áreas 
da cultura por 
um cenógrafo 

Fernando Passetti São Paulo 

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

39/2021-
1626.3071.9

888 

CineTeatro - 
Criação 

audiovisual ao 
vivo no Teatro 
Oficina Uzyna 

Uzona com Igor 
Marotti 

Igor Marotti Dumont São Paulo 

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

39/2021-
1625.8741.8

814 

Descomplicand
o Loudness: 

como adequar 
seu áudio para 
plataformas de 

streaming 

Victor Caire Volpi São Paulo 

 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá 
acessar a aba “e-CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa 
do Estado de São Paulo consultada a partir do CPF do proponente 
(https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 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: A Declaração de Conta-Corrente não foi apresentada.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração, conforme Anexo IX do Edital nº 39/2021, 
indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil (conforme 
Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e movimentação exclusivos dos recursos 
financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do projeto selecionado neste Edital. 
 
 Motivo: Não foi apresentado Comprovante de endereço com pelo menos dois anos contados até 
o período de inscrição no Edital. 

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


 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

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

 

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

39/2021-
1626.2380.0

603 

Como gravar 
podcast com 
baixo custo 

Everton Moares Longo Jundiaí 

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

39/2021-
1626.3050.7

338 

Video Mapping, 
Conceitos e 
Aplicação 

Leandro Servulo de Sousa São Paulo 

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

39/2021-
1625.6036.3

214 

Produção de 
Audio 3D 

Gabriel Spinosa Uchôa 
Cavalcanti 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.2357.1

150 

Iluminação 
Básica para 

Vídeos Caseiros 
Lais Catalano Aranha São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá 
acessar a aba “e-CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa 
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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-
1625.4940.9

034 

"Iluminação 
técnica pra 

dança" 

Guilherme Paterno 
Miranda 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.2710.5

752 
Contrarregra 

Denilza Aparecida Silva e 
Souza 

São José dos 
Campos 

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

39/2021-
1625.8459.9

051 

Como trabalha 
um Operador 
de Caracteres 
na Indústria 
Audiovisual 

Debora Santos Felicissimo São Paulo 

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

39/2021-
1625.4018.0

437 

INTRODUÇÃO 
SOBRE 

FIGURINO E 
TECIDOS 

Ana Maria Bortoletto 
Grizante 

Santo André 

 Motivo: Não foi apresentado Comprovante de endereço com pelo menos dois anos contados até 
o período de inscrição no Edital. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019).  Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
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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-
1626.2839.8

601 

Mixagem de 
Áudio para 

Lives 

Paulo Rodrigo Cardoso 
Soza 

Bragança 
Paulista 

Motivo: O comprovante de endereço enviado no modelo apresentado não é aceito.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três 
meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos 
e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 
água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, 
ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.1897.9

208 

A História da 
Iluminação 

Teatral no Brasil 
Rogerio Pereira da Silva Arujá 

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

39/2021-
1625.8611.1

862 

Envelhecimento 
de Figurino 

Ines yuriko sacay São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço enviado no modelo apresentado não é aceito. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três 
meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos 
e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 
água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, 
ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1625.9476.4

088 

Direção de Arte 
em Cinema: da 

Live Action à 
Roberto Eiti Hukai São Paulo 

Motivo: O proponente apresentou uma consulta e não o cadastro do CADIN ESTADUAL 
demonstrando que não há pendências. 
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Animação. 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-
1623.7139.6

517 

PAULO 
NEOBECK – 

COMO 
FOTOGRAFAR 

NA AREA 
CULTURAL 

Paulo Rogério Benedito São Paulo 

 Motivo: Não foi apresentado Comprovante de endereço com pelo menos dois anos contados até 
o período de inscrição no Edital.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: 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-
1626.0365.9

376 

A arte além da 
coxia 

Viviane Aparecida 
Gonçalves 

Piracicaba 

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

39/2021-
1625.6807.7

933 

MIXAGEM DE 
ÁUDIO DIGITAL 

USANDO O 
REAPER: UMA 
QUESTÃO DE 
LIBERDADE 

Eduardo Felipe dos Santos 
Martins 

São Carlos 

Motivo: Apólice de seguro enviada como Comprovante de endereço antigo não contém 
assinatura.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
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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-
1626.2925.7

023 

Luz para 
homme office 

Flávia oliveira São Paulo 

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

39/2021-
1625.8444.6

018 

Oficina de 
figurinos - 
videoaula 

Carlos Alberto Bueno de 
Camargo 

Piracicaba 

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

39/2021- "Funções de um Vanessa Campanari Santo André Motivo: O proponente apresentou uma consulta e não o cadastro do CADIN ESTADUAL 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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2021.1622-
1295-7565 

produtor 
executivo e 

assistente de 
produção" 

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-
1626.3029.4

304 

O FIGURINO NA 
ESTÉTICA DA 

CENA 
Joao Roberto de Souza São Simão 

Motivo: A Certidão encaminhada está vencida Certidão Negativa de débitos Trabalhistas. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas. 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 

39/2021-
1626.2979.1

121 

Aula de 
audiovisual 

Nil Aureni Marques da 
Silva 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.2062.3

269 

O Conceito da 
Masterização 
de Músicas 

Sergio Martins de Oliveira 
Neto 

Ribeirão Preto 

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

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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39/2021-
1626.1369.8

832 
AD Soluciona 

BRUNO MAURICIO DE 
OLIVEIRA SILVA 

São Paulo 

 Motivo: Não foi apresentado Comprovante de endereço com pelo menos dois anos contados até 
o período de inscrição no Edital. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: Cadastro do CADIN não enviado. 
 
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-
1626.1692.0

707 

Elétrica básica 
para técnicos e 
não técnicos de 

iluminação 

Hilbernon Pajeu de Oliveira São Paulo 

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

39/2021-
1626.2757.5

ARTE E 
CRIAÇÃO – 

Rodrigo Belchior Nardi Capivari 
Motivo: Não foi apresentado Comprovante de endereço com pelo menos dois anos contados até 
o período de inscrição no Edital. 
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951 MANIPULAÇÃO 
DE IMAGENS 

NO 
PHOTOSHOP. 

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

39/2021-
1626.3130.9

392 

Benê Calistro e 
os Figurinos 

Benedita Calistro São Paulo 

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

39/2021-
1626.2361.0

386 

Mapa de 
Iluminação 

Coeso 
André de Oliveira Mutton 

São Bernardo 
do Campo 

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

39/2021-
1626.2098.8

686 

Materiais, 
Técnicas e 

ferramentas - A 
Cristina Decot São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição.   
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Arte do 
Adereço de 

Cena 

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

39/2021-
1626.2100.2

152 

A iluminação de 
três pontos 
para vídeo 

Leonardo Perez do 
Nascimento 

São Paulo 

Motivo: Todos os documentos devem estar nominais e/ou serem emitidos no CPF do proponente 
Leonardo Perez do Nascimento. 
 
 Complementação a ser realizada:  
 
a) Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil. 
 
  b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (datado até 07/2019);  
 
c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses 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.  
 
 f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
 g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
 h) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de 
São Paulo – CADIN ESTADUAL:   
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i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 

39/2021-
1626.1237.0

905 

ROADIE ON THE 
ROAD 

Ricardo Lima São Paulo 

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

39/2021-
1623.2859.7

247 

Instrumento na 
Bancada 

Fabio Luiz Ribeiro de 
Figueiredo 

Guarujá 

 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). 
 
 Motivo: A consulta das Sanções Administrativas não foi encaminhada. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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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 enviou a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas. 
http://www.tst.jus.br/certidao/  
 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.a
sp?tipo=2  

39/2021-
1626.3082.9

903 

Iluminação 
Cênica - Olhares 

Artísticos 

Alberto Felipe da SIlva 
Soares 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.3114.1

251 

Gravação de um 
videoclip em 
um ambiente 

aberto 

Nathalia Vargas Socorro 

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

http://www.tst.jus.br/certidao/
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(https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do) 
 
Motivo: A Certidão não foi apresentada no CPF da proponente.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.a
sp?tipo=2 
 
  Motivo: A Certidão Negativa de débitos Trabalhistas não foi apresentada no CPF da proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas. 
http://www.tst.jus.br/certidao/ no número de CPF do proponente. 
 
5 - Motivo: O CADIN não foi apresentado no CPF da 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). 
 
 Motivo: A consulta de Sanções Administrativas não foi apresentada no CPF da 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-
1626.2747.9

681 

video aula de 
técnicas de 
iluminação 

Rafael Pepino São Paulo 

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

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://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
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outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não é datado.  
 
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-
1626.2726.1

281 

Produmus - 
Produção 

Musical para 
Músicos 

Saulo Eduardo Fernandes 
Wanderley 

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 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: O documento de consulta encaminhado não se refere à Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.a
sp?tipo=2 

39/2021-
1625.8461.7

402 

Fotografia e 
Redes 

Empreendedora
s 

Paulopereira.falange@gma
il.com  

São Paulo 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição (enviado 12/2019).  
 
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 devera 
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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-
1626.1978.1

661 

OCA - Oficina 
Criativa em 

Artes 

Paulo Henrique da Costa 
Lopes 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.2754.2

921 

Operação de 
Som : Modo 

Remoto 

Rodrigo Roman Rodrigues 
Cabral 

São José dos 
Campos 

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

39/2021-
1624.1106.4

556 

luz, câmera, 
ação 

Pedro Augusto de Oliveira São Paulo 

 Motivo: A certidão não está apresentada no 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 
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(https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: A certidão não está apresentada no CPF do proponente.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.a
sp?tipo=2  
 
  Motivo: A certidão não está apresentada no CPF do proponente. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/  

39/2021-
1625.4309.9

963 

Curso Prático 
de Gravação de 

Live Session 
Tatiana Leon Evagelidis São Paulo 

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

39/2021-
1626.2650.6

964 

Gravação 
Remota para 
AudioVisual 

Carlos Eduardo Ogasawara 
Akamine 

São Paulo 

 Motivo: A Declaração de Conta-Corrente não foi apresentada.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração, conforme Anexo IX do Edital nº 39/2021, 
indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil (conforme 
Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e movimentação exclusivos dos recursos 
financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do projeto selecionado neste Edital. 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição.   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 

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

39/2021-
1625.6757.3

251 

Figurino Teatral 
– Armações e 

Vestimentas de 
Época 

Mauricio Beltrami 
Gonçalves 

Jundiaí 

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

39/2021-
1626.2911.2

623 

Oficina “Antes 
do REC ou por 
trás do home 

studio” 

Thiago Costa de Andrade São Paulo 

 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não está no prazo requerido.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três 
meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos 
e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 
água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, 
ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não está no prazo requerido. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
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outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.3030.5

504 

Oficina de 
Paisagem 

Sonora Imersiva 
para Teatro 

Wagner Nogueira Diniz Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição(esta datado em 09/2020).  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: 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-
1623.8623.7

306 

Gravação de 
Voz  e Violão 

Marcelo Lavorini Praia Grande 

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

39/2021-
1626.2789.4

944 

Iluminação 
técnica para 

Iniciantes 
Matheus Garcia Janeiro Campinas 

Motivo: Declaração da conta corrente ilegível. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente 
no Banco do Brasil. 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição (esta datado em 08/2021).   
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
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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-
1626.2977.9

783 

O CELULAR 
COMO 

FERRAMENTA 
DE PRODUÇÃO 
CINEMATOGRÁ

FICA - COMO 
TRATAR A 

CÂMERA DE 
SEU CELULAR 
COMO UMA 
CÂMERA DE 

CINEMA 

Lavínia Fernandes Osasco 

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

39/2021-
1626.3008.1

702 

"Cine Rolo: 
Começando a 

Viagem” 
Mauro Fecco Santos 

Motivo: Proponente não apresentou a declaração com a informação da conta corrente. 
 
 Complementação a ser realizada: Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no 
Banco do Brasil. 

39/2021-
1626.1232.2

192 

O camarim 
como exercício 

de afeto 

Lélia Maria das Graças 
Arruda Marone 

São Paulo 

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

39/2021-
1624.9854.7

230 

A Iluminação do 
espetáculo 
Teatral "A 

Pedra o Reino" 

Robson da Silva Bessa São Paulo 

 Motivo: A Declaração relativa ao Cadastro Específico do INSS-CEI não foi apresentada. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração com assinatura original de que não possui 
inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo 
VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e 
Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. 
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 Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá 
acessar a aba “e-CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa 
do Estado de São Paulo consultada a partir do CPF do proponente 
(https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: 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/InformaNIC
ertidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1626.0166.7

717 
Audio para Web Marcelo Argolo Moura São Paulo 

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

39/2021-
1626.2889.6

956 

Cenários para 
plataformas 

digitais 
Rita Aires Anderaos 

Taboão da 
Serra 

 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/InformaNIC
ertidao.asp?tipo=2 

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://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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 Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL com 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 desta 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1626.2271.5

489 

Produções 
independentes: 
vivências sobre 

produção de 
figurino e 

maquiagem 

Jessica Correia de Souza Mauá 

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-
1626.1977.7

882 

Maquiagem 
Cênica: A Arte 

de Transformar 
Matheus Luis da Silva 

Santa Bárbara 
d’Oeste 

Motivo: O CPF preenchido na consulta das Sanções Administrativas encaminhada difere do 
constante no documento de identidade 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 e emitido pelo CPF do proponente. 

39/2021-
1625.0066.6

673 

Coxia 
Cenográfica 

Evandro silva carretero Santo André 

Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL com pendência. O saneamento 
da pendência deve ser verificado junto ao atendimento da Entidade responsável, somente.   
 
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 desta 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1626.3078.0

924 

“entre” 
Diálogos na 
concepção 

Carlos Alberto Correia de 
Faria 

São Paulo 

Motivo: O proponente apresentou uma consulta e documentos comprobatórios dos pagamentos 
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 
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período dessa convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar 

39/2021-
1624.2962.6

174 

Tá pronto! E 
agora? 

Ellen Faria Ribeirão Preto 

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

39/2021-
1626.1204.5

925 

Vídeo aula- 
Técnicas Básicas 
de Montagem 

Ricardo Rosan Monteiro Ubatuba 

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

39/2021-
1625.8709.0

223 

Introdução a 
captação com 

poucos 
recursos. 

Joao Pedro da Costa Guaratinguetá 

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

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNIC
ertidao.asp?tipo=2  
 
 Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada foi realizada apenas com o nome 
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 e consultada com o CPF do proponente. 

39/2021-
1623.0345.6

865 

LUIZ 
FERNANDO 

SANETI 
PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 
BAURU SP 

Luiz Fernando Saneti Bauru 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de 
emissão contados até o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021. Ademais, o documento faz 
referência a um CNPJ.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até 07/2019) em nome 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-
1626.2406.5

114 

Composição e 
processos 

criativos na 
fotografia 

Augusto Rafael Brito 
Gambôa 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.3055.5

306 

Maquiagem 
Artística - 

Introdução 
Básica 

Andre Felipe Alves da Silva Suzano 

 Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não é aceito. 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar novo comprovante de endereço atual, datado dos 
últimos três meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: 
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lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de 
concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não é aceito. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar novo comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) 
anos atrás (com data até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos 
e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 
água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, 
ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado foi emitido 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-
1626.3064.0

495 

Construção 
narrativa e 

Lúdica 

Daniel Calado Nunes e 
Souza 

Santos 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de 
emissão contados até o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: O Contrato de Locação apresentado como comprovante de endereço atual deve estar 
assinado original ou digitalmente pelas partes. 
 
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 
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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-
1626.2338.5

686 

Os Bastidores 
da Direção de 

Palco 

Paulo Henrique Pinto 
Travassos 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.3020.1

442 

Produção 
Cultural 

Sustentável: 
novas 

perspectivas 
sobre a 

utilização de 
materiais na 

montagem de 
estruturas 

Daniel RIBEIRO COUTINHO 
Pindamonhang

aba 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de 
emissão contados até o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: 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-
1624.7423.8

631 

Video aula 
sobre 

automacao de 
palco com 
maquete 

eletronica 3DS 

Paulo Ricardo Fernandes Bauru 

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

39/2021-
1625.2255.1

088 

Direção de 
Palco - 

Princípios 
básicos de 

gerenciamento 
de palco 

Diego Alexandre Gabriel 
Machado 

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.a
sp?tipo=2  

39/2021-
1626.2616.4

793 

Introdução `A 
Videografia 

Rodrigo Menck 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 ou 
a certidão positiva com efeito negativa de débitos 
Federaishttp://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICe
rtidao.asp?tipo=2  

39/2021-
1625.0997.8

514 

O Mercado de 
Trabalho para 

Atores 
Ana Laura Dias 

São José do Rio 
Preto 

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.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do 
 
Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL anterior ao prazo de 
convocação (10/02 a 17/02). 
 
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 desta 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 
 
Motivo: A consulta das Sanções Administrativas deverá ser como Pessoa Física. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https:/ www.bec.sp.gov.br/Sanções_ui/aspx/Consultaadministrativafornecedor.aspx. 

39/2021-
1626.3168.2

Costureira e 
Camareira 

Karina Araujo de Andrade São Paulo 
Motivo: Não apresentou comprovante de endereço correto e completo de pelo menos 02(dois) 
anos atrás (datado até 07/2019). 

https://www.dividaativa.pge.p.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 

 

964  
Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração   
 
Motivo: O comprovante de endereço atual não esta datado.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três 
meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos 
e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 
água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, 
ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.   

39/2021-
1622.7369.5

832 

técnicas de luz 
cênicas 

Elvis de Souza Soares Ribeirão Pires 

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

39/2021-
1626.2904.1

268 

Recursos de 
som e 

iluminação que 
fazem a 

diferença  na 
produção de 

um Vídeo 
Artístico 

André Luiz Cajaíba Ramos 
de Sá 

Santos 

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

39/2021-
1626.1956.9

707 

Direção e 
Roteiro: vídeos 
para internet 

Mônica Vieira Donatelli Santos 

Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: O proponente não apresentou a Certidão da Dívida Ativa. 
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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, atualizada. 
(HTTPS://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL com pendência.  
 
Complemento a ser realizado: Enviar Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 
e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL, atualizada: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado no período desta 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1623.0995.3

241 

Cenografia 
comentada 

Juliana Fernandes Jundiaí 

Motivo: O documento enviado não foi aceito. 
 
  Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: O documento enviado 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-
1626.2901.8

410 

Sonoplastia 
Criativa 

Yeté Abunã Marques 
Labarca 

Ubatuba 

Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 

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

39/2021-
1626.1903.8

831 

Audio para 
Eventos- 
Aplicação 

Presencial e On-
line 

Daniel Pereira Dias Campinas 

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

39/2021-
1626.1512.4

004 

Aprendendo 
com Wagner 
Vaz - Curso 

Básico de Mesa 
de Som 

Wagner José Vaz Cerquilho 

Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL com 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 desta 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1625.3760.7

940 

Gravação e 
edição básica 

de vídeos 
Emerson Pier Tuzi São Paulo 

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

39/2021-
1626.3045.9

530 

O Conceito de 
Direção de 

Fotografia no 
Terror 

Victor Molin Molin Ribeirão Preto 

 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 
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(HTTPS://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais.HTTP://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntamente/InformaN
ICertidão.asp?tipo=2  
 
 Motivo: O proponente não apresentou Certidão do CADIN ESTADUAL. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar Cadastro informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 
e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado no período desta 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1626.2174.5

047 

Tutorial de 
Mixagem 

Walter Silva Santo André 

 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.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
HTTP://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntamente/InformaNICertidão
.asp?tipo=2 
 
 Motivo: O proponente não apresentou cadastro no 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 no período desta 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

https://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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39/2021-
1626.1060.1

109 
Como Samplear Gabriel Silva de Avila 

Presidente 
Prudente 

Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Divida 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-
1625.9346.2

965 

Passo a passo 
da criação e 

construção de 
um cajado ou 

cetro 
cenográfico/obj

eto cênico. 

Camila  São Paulo 

Motivo: não enviou a Certidão negativa de Débitos de Tributo Federais. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar certidão negativa de Débitos de Tributo 
FederaisHTTP://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certdao/CNDconjuntalnter/InformaNICe
rtidão.asp?tipo=2 

39/2021-
1625.4403.3

574 

Figurino em 
Cena 

Rodrigo de Almeida Jose São Paulo 

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

39/2021-
1626.2955.3

315 

As ferramentas 
necessárias 

para montagem 
de cenários e 

Rodrigo DE JESUS CORREA 
Pirapora do 
Bom Jesus 

Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
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suas formas de 
utilização 

atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração  

39/2021-
1625.9527.7

076 

Como fazer 
cinema usando 

apenas o celular 
Luciano de Miranda Matão 

Motivo: Arquivo encaminhado está corrompido ou apenas pode ser acessado por meio 
específico. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar, novo arquivo aberto: 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.a
sp?tipo=2  
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/  

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://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
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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-
1626.1807.1

051 

A Arte de fazer 
figurino... 

Elisete Juliato Spadaccia Valinhos 

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.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: O proponente apresentou pendência em relação aos Débitos Tributários da Dívida Ativa 
do Estado de São Paulo. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar 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) consultada a 
partir do CPF do proponente e em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1626.2317.5

907 

Introdução a 
Produção de 

Aúdio 
Ian Costa de Souza São Paulo 

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

39/2021-
1626.1068.5

300 

Áudio Dinâmico 
com Fmod 

Studio 
Lilla Beatriz Stipp Basei São Paulo 

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

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

39/2021-
1622.5536.0

200 

Roadie: Minha 
vida no 

backstage 
Elton Pinto da Silva Limeira 

Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL com 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 desta 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1622.5977.1

624 

Pensamentos e 
diálogos do 
poeta J.W. 
Goethe, da 

incidência da 
luz e como se 
resultam as 

cores, do livro " 
Doutrina das 

Cores " 

José Humberto Michilis São Paulo 

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

39/2021-
1625.9605.6

177 

Readequação 
de materiais 

usados 
Cesar Rezende Santana São Paulo 

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

39/2021-
1625.4953.5

127 

A importância 
da auto 

maquiagem 
Isabela Lucca Bernardo Guarulhos 

Motivo: não apresentou a Declaração de conta corrente conforme solicitado. 
 
 Complementação a ser realizada: enviar Declaração Conta-Corrente aberta em nome do 
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para o artista 
cênico 

proponente no Banco do Brasil. Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente 
aberta em nome do proponente 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-
1626.2763.0

536 

Figurino e 
reaproveitamen

to 
Ed Carlo da Silva Campinas 

Motivo: Documento não foi enviado Declaração, conforme Anexo IX. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar a Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-
corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil (conforme Decreto Estadual nº 
62.867/2017) para depósito e movimentação exclusivos dos recursos financeiros transferidos por 
esta Secretaria para realização do projeto selecionado neste Edital. 
 
Comprovante de Endereço Atual Motivo: o comprovante de endereço atual apresentado precisa 
de complementação. 
 
Complementação a ser realizada: enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três 
meses (Nov e Dez 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-
1626.1191.9

860 

Vídeo Aula 
técnicas e 

montagem de 
Podcast 

Vinicius Silva Abenza Praia Grande 

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

39/2021-
1625.9281.5

907 

ESPAÇO E ARTE: 
cenotecnia e a 
relação entre 

curadoria, 

Everton Randal GAVINO Botucatu 

Motivo: Os dados da conta-corrente e da agência não foram preenchidos na Declaração.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração de Conta-Corrente, conforme Anexo IX do 
Edital n 39/2021, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil 
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artista e 
arquiteto 

(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-
1626.3078.3

942 

COSTURA 
CENICA 

Antônia Evelina Lima do 
Nascimento 

São Paulo 

 Motivo: não enviou a Certidão negativa de Débitos de Tributo Federais. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar certidão negativa de Débitos de Tributo Federais. 
HTTP://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certdao/CNDconjuntalnter/InformaNICertidão.a
sp?tipo=2 
 Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019).Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração  

39/2021-
1626.2676.3

322 

Equipamento é 
o mais 

importante? - 
Criando 

conteúdo com 
Smartphone 

Cesar Ricardo Dias 
Domingues Farias 

Socorro 

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

39/2021-
1625.8977.4

493 

Introdução a 
Gravação e 
Produção 
Musical 

Rodolfo Willame Pereira 
dos Santos 

São Bernardo 
do Campo 

Motivo: O proponente apresentou pendência em relação aos Débitos Tributários da Dívida Ativa 
do Estado de São Paulo. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar 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) consultada a 
partir do CPF do proponente e em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021- BARULHO DA Mauro Sergio Feles da Silva Carapicuíba Motivo: Arquivo encaminhado está corrompido.  
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1626.1298.8
934 

COXIA  
Complementação a ser realizada: Enviar, novo arquivo aberto: 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 até07/2019), conforme 
item IV (Parâmetros Específicos).  
 
c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (dez e jan/2021 efev/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/InformaNIC
ertidao.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.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://www.tst.jus.br/certidao/
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https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx,datado do 
dia do envio da documentação à Secretaria. 

39/2021-
1626.2102.0

230 
Cenografia 3D Panais Bouki São Paulo 

 Motivo: Foi apresentada apenas a consulta no portal da Divida Ativa. O proponente deve acessar 
a aba “e-CRDA” e emitir a Certidão. 
 
 Complementação a ser realizada: Evitar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Divida Ativa 
do Estado de São Paulo Consultada a partir do CPF do proponente. 
(HTTPS://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração  

39/2021-
1626.2765.9

329 

BASTIDORES - 
UM DIA DE 
PRODUÇÃO 

Marcela Regina de Lima 
Rita 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.3019.4

735 

Luz criativa com 
recursos 

caseiros na 
fotografia 

Pedro H. Ladeira Ribeirão Pires 

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

https://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração  

39/2021-
1626.1964.2

681 

“Introdução à 
audiodescrição 

para vídeos” 

Priscilla Gonçalves de 
Andrade Figueiredo 

Ribeirão Preto 

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

39/2021-
1626.1801.4

794 

Amplifica: vozes 
e vidas 

fortalecidas 
Camila Godoi Jundiaí 

Motivo: O proponente apresentou pendência em relação aos Débitos Tributários da Dívida Ativa 
do Estado de São Paulo.  
 
Complemento a ser realizado: Enviar 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) consultada a 
partir do CPF do proponente e em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1626.2113.8

435 

TEMOS UM 
MINI-ESTÚDIO - 

fotografando 
objetos em casa 

Rodrigo Alves Barreto Guarulhos 

Motivo: não apresentou declaração de conta corrente. 
 
 Complementação a ser realizada: enviar Declaração Conta-Corrente aberta em nome do 
proponente no Banco do Brasil. Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente 
aberta em nome do proponente 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-
1626.2670.1

571 

Dando Luz a 
Criatividade 

Valdinei José da Silva Ilhabela 

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

39/2021-
1626.1896.4

Iluminação - 
Noções Básicas 

Matheus da Silva Macedo Caçapava 
 Motivo: Não apresentou comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses. 
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242 e Dicas de luz 
par Vídeos 

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

39/2021-
1626.2801.5

597 

Kapulana 
Diaspórica 

Anderson Ferreira da Paz Osasco 

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

39/2021-
1623.4168.5

742 

APRENDENDO 
TÉCNICA DE 
PALCO COM 

ADEREÇOS NÃO 

Cristiane Monteiro Cais São Paulo 

Motivo: Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de 
endereço é do município de São Paulo.  
 
Complemento a ser realizado:- Comprovar o atendimento ao item 1.2.1.1. dos parâmetros 
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CONVENCIONAI
S 

específicos: “Caso o proponente pretenda beneficiar-se do disposto acima, deverá justificar que 
sua atuação artística ocorre, prioritariamente, fora da capital, declarando tal circunstância no 
sistema de inscrição e também comprovar domicílio em município do Estado de São Paulo que 
não seja a capital, o qual será verificado no momento da contratação.  
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera 
acessar a aba “e-CRDA” e emitir a Certidão válida.  
 
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-
1626.2898.1

050 

Introdução a 
conceitos de 
produção de 
vídeos para 

eventos 

Flavio de Paula Almeida 
São João da 

Boa Vista 

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.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2966.2

730 

PROFISSÃO: 
TÉCNICO DE 

SOM - VALTER 
BIASETTO 

Valter Felipe Biasetto 
Bragança 
Paulista 

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

39/2021-
1626.2288.8

975 

ALINHAVOS 
ENTRE ARTE E 

MODA 
Luan Fernandes da Rocha Sorocaba 

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

39/2021-
1626.1218.2

936 

Introdução a 
Produção 

Fonográfica 
Eric Almeida Santana Diadema 

Motivo: Os comprovantes de endereço antigo e atual apresentado não estão nominais ao 
proponente. Não foi comprovado o parentesco do proponente com a titular do documento.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até 07/2019) em nome do proponente ou em nome de terceiro cujo parentesco 
com o proponente seja comprovado. Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos 
e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 
água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, 
ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: não enviou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
HTTP://www.tst.jus/certidao/ 
 
 Motivo: não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
HTTP://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntamente/InformaNICertidão
.asp?tipo= 
 
 Motivo: Os dados da Conta-Corrente e da agência não foram preenchidos na Declaração.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração de Conta-Corrente, conforme Anexo IX do 
Edital n 39/2021, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil 
(conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e movimentação exclusivos dos 
recursos financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do projeto selecionado neste 
Edital.  

39/2021-
1626.2865.4

807 

Marcenaria em 
confecção de 

cenários 
Edmilson de Souza Silva 

Itapecerica da 
Serra 

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

39/2021-
1626.1885.1

823 

Barroca Beat 
Produção 
Musical 

Isaque de Souza Mendes 
Franco da 

Rocha 

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

39/2021-
1626.3080.1

882 

Oficina OBS 
Software- Lives 

de uma maneira 
fácil 

Douglas Theodolino da 
Silva 

São Joaquim 
da Barra 

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-
1626.2814.3

229 

Afinal o que é o 
som? 

Ana Carolina Mauricio 
Leite 

Cubatão 

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

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

39/2021-
1625.5986.7

767 

Perucaría 
Teatral Basica 

Francisco Nicioli Danon Jundiaí 

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

39/2021-
1624.7461.8

Retalhos de 
uma figurinista 

Isis Fabiani Valente 
São Caetano 

do Sul 
Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
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886  
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.0482.1

425 

Ajustes 
Técnicos Para o 

Fim da 
Microfonia 

Carlos Eduardo Gomes Suzano 

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

39/2021-
1626.2590.8

461 

Edição, 
Mixagem e 

Masterização. 
Giuliano Dias 

São Bernardo 
do Campo 

Motivo: Não enviou Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro 
Específico do INSS-CEI. 
 
Complementação a ser realizada: enviar Declaração com assinatura original de que não possui 
inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, deverá 
apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e ás de Terceiros. 

39/2021-
1626.0248.4

244 

Executivo, 
Controladoria e 

Jurídico: um 
"tripé" do 

audiovisual 

Miriam Stevanato Jacob Bariri 

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.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.1324.1

445 

Despertando a 
sua criatividade 
na fotografia de 

pessoas. 

Wesley Alves da Cunha 
São José dos 

Campos 

Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
  Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019).Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
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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-
1626.2124.3

115 

Como se dá a 
concepção de 
um figurino ? 

(foco em 
teatro) 

Ednaldo Rodrigues da Silva Santo André 

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

39/2021-
1626.2051.4

024 

Check-list de 
Viagem 

Valeria Rachel Moreira Campinas 

Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019).Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
HTTP://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntamente/InformaNICertidão
.asp?tipo=2 

39/2021-
1625.4372.9

099 

Desenho de 
som para baixo 

orçamento 

Carlos Henrique Ribeiro da 
Costa Pontes 

São José dos 
Campos 

 Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não está nominal ao proponente. Não 
foi comprovado o parentesco do proponente com a titular do documento.  
 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até 07/2019) em nome do proponente ou em nome de terceiro cujo parentesco 
com o proponente seja comprovado. Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos 
e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 
água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, 
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ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  
 
 Motivo: Não apresentou comprovante de endereço atual, não está nominal ao proponente. Não 
foi comprovado o parentesco do proponente com a titular do documento.   
 
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: 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/CNDConjuntamente/InformaNICertidão
.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.2098.1

265 

Preparando seu 
Evento! 

Thiago de Assis Sanchez 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/CNDConjuntamente/InformaNICertidão
.asp?tipo=2 
 
 Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.3095.7

Maquiagem 
Drag Queen 

José Rivaldo Barbosa da 
Silva 

Suzano 
Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
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870  
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019).Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.2064.8

687 

Montando a Luz 
no Teatro 

Darcy Rodrígues Campinas 

Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019).Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
HTTP://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntamente/InformaNICertidão
.asp?tipo=2 

39/2021-
1623.2545.2

030 

Game designer 
voltado ao RPG.  

Entendendo 
mecanismos e 

adaptando 
narrativas. 

Rafael Barbosa de Lima 
Ferro 

Guarulhos 

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

39/2021-
1626.0392.3

892 

Dos retalhos a 
encenação: o 

figurino na 
composição da 

Rosilene Pereira de Jesus 
Oliveira 

Altinópolis 

Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

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

 

personagem. atrás (com data até há 07/2019).Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1624.5777.7

085 

20 minutos de 
Estúdio  

CasaMata 
Produções 

MARCOS VINICIUS SOUZA 
DE MENDONCA 

Mauá 

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

39/2021-
1622.9304.3

495 

O Vasto Mundo 
do Áudio 

Jorge Luis Godoi Mauá 

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

39/2021-
1626.2844.8

296 

Como despertar 
a criatividade 
em projetos 
visuais com 
ferramentas 

digitais 
gratuitas 

EDUARDO HENRIQUE DO 
COUTO PINTO 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado (declaração da empresa 
Teleperformance) não pode ser aceito. O outro comprovante datado em 07/2021, agora nominal 
ao proponente não possui mais de 2 anos da data da inscrição .  
 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  
 
 Motivo: Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de 
endereço é do município de São Paulo.  
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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. 

39/2021-
1625.9543.0

690 

Regulagens 
básicas de  
Guitarras e 

Contrabaixos 

Cesar Augusto Macacari 
Morales 

Bauru 

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

39/2021-
2021.1622-
2071-2341 

Batera no 
Teclado 

Bruno Bellini São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado, esta datado em 02/2020, portanto, não 
possui mais de 2 anos da data da inscrição . 
 
  Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) 
anos atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos 
e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 
água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, 
ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  
 
 Motivo: 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. 

39/2021-
1626.0036.2

Produzindo 
figurino do 

Juliana de Jesus Gonçalves 
Rodrigues 

Indaiatuba 
Motivo: Não apresentou a Certidão da Dívida Ativa. 
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793 inicio ao fim. 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.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
HTTP://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntamente/InformaNICertidão
.asp?tipo=2  
 
 Motivo: não encaminhou a consulta das Sanções administrativas. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar consulta das Sanções Administrativas: https:// 
www.bec.sp.gov.br/Sanções_ui/aspx/ConsultaAdministrivaFornecedor.aspx 

39/2021-
1625.5163.8

565 

”Figurinista de 
Balé” Aprenda 
fazer o Tu Tu 
Romântico 

Soledad Perez Bocchetto Caraguatatuba 

Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL  fora do data do prazo de 
convocação (10/02 a 17/02/2022). 
 
Complemento a ser realizado: Atualizar e 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 desta 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1626.0982.9

493 

Artesanato 
Tradicional 

Marcos Roberto da Silva 
Santana de 

Parnaíba 

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

39/2021-
1624.1825.9

428 

Construção de 
Instrumentos 
Musicais com 

Fausto Valente Neto Guarulhos 
Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 

https://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntamente/InformaNICertid�o.asp?tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntamente/InformaNICertid�o.asp?tipo=2
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Reciclaveis  Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019).Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  

39/2021-
1626.2034.4

555 

A poesia no 
cinema 

Michelle Silva Brito 
Ferraz de 

Vasconcelos 

Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL de Pessoa Jurídica. 
 
Complemento a ser realizado: Enviar Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 
e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: Pessoa 
Físicahttps://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado no período 
desta convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1623.0877.9

607 

Mesas de som 
fácil 

ANDRE FERNANDES DE 
CARVALHO 

Campinas 

 Motivo: Não apresentou a Certidão da Dívida Ativa. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa 
do Estado de São Paulo consultada a partir do CPF do proponente 
(HTTPS://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
 Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019).Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1622.8341.0

972 

FABRICANTE DE 
SONHOS 

Anesio Rodrigues Nunes Jundiaí 

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

https://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: Foi apresentada apenas a consulta no portal da Divida Ativa. O proponente deve acessar 
a aba “e-CRDA” e emitir a Certidão. 
 
Complementação a ser realizada: Evitar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Divida Ativa 
do Estado de São Paulo Consultada a partir do CPF do proponente. 
(HTTPS://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
2021.1622-
2018-0161 

Técnicas 
musicais e suas 

Vertentes 
Altair Silva de Oliveira Guarulhos 

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

39/2021-
1626.0174.4

677 

Técnicas de 
montagem em 

altura para 
teatro 

Marcos Pereira Ribeiro São Paulo 

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

39/2021-
1626.1162.8

950 

"PRO TOOLS 
PARA 

INICIANTES" 

Marcelo José de Miranda 
Ramos 

São Paulo 

Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL com pendência.  
 
Complemento a ser realizado: Atualizar e 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 desta 
convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 

39/2021-
1626.1315.2

Um olhar para 
xilogravura: 

Indrani Taccari Santos 
Motivo: Não apresentou a Certidão da Dívida Ativa. 
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477 cruzamentos 
entre história e 

técnica 

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.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.1024.4

272 

Como otimizar 
o áudio para 

uma 
transmissão 
online (live). 

Gildasio Alves Oliveira 
Junior 

São Paulo 

Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
  
Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 
luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou 
outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
 Motivo: não apresentou declaração de conta corrente. 
 
Complementação a ser realizada: enviar Declaração Conta-Corrente aberta em nome do 
proponente no Banco do Brasil. Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente 
aberta em nome do proponente 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-
1625.7796.6

436 

Do lixo ao uso: 
Formas de 

aproveitamento 
a partir do 
resíduo da 
industrial 
cultural 

WILLIAM ZIMOLO São Paulo 

Motivo: Foi apresentada apenas a consulta no portal da Divida Ativa. O proponente deve acessar 
a aba “e-CRDA” e emitir a Certidão.  
 
Complementação a ser realizada: Evitar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Divida Ativa 
do Estado de São Paulo Consultada a partir do CPF do proponente. 
(HTTPS://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
 Motivo: Não apresentou comprovante de endereço de pelo menos 02(dois) anos atrás (datado 
até 07/2019). 
 
   Complementação a ser realizada: Enviar comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois anos 
atrás (com data até há 07/2019).Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou 
comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, 

https://www.dividaativa.pge.p.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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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-
1626.0518.4

290 

Fundamentos 
de áudio ao 

vivo na música 
eletrônica 

Anderson de Araujo 
Chames 

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/CNDConjuntamente/InformaNICertidão
.asp?tipo=2 

39/2021-
1624.3021.7

321 
Produzart Rafael Batista dos Santos Guarujá 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não foi suficiente. 
 
 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-
1625.7713.6

469 

Pesquisa 
audiovisual do 

vídeo arte à live 
no Embrião 

Es'fera Hybrida 

Alves Popp Junior 
Itaquaquecetu

ba 

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.  

 

 

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

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

