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PROCESSO: SCEC-PRC-2021/01289  

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

PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL E CRIATIVO. 

 

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

Nº 39/2021 - FOMENTO DIRETO A 

PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL E CRIATIVO. 

 

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

do Edital.  

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

 

IV. PRAZO E DOCUMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

até às 23h59 do dia 07/03/2022: 

 

MODALIDADE D – PRODUTORES E GESTORES CULTURAIS  

Num.Inscrição Nome da proposta 
Nome do 

Proponente 
Proponente 

Cidade 
COMPLEMENTAÇÃO 

39/2021-
1623.6938.601

3 

Atraindo recursos 
financeiros para seu 

projeto de arte e 
cultura. 

Stefania São Paulo 

1 - Motivo: todas os documentos relacionados a baixo foram anexados em nome de Pessoa Jurídica e o proponente é 
Pessoa Física; 
a) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo 
b) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
d) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 
ESTADUAL: 
e) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
 
Complementação a ser realizada: Enviar todos os documentos relacionados; 
a) 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). 
b) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
c) Certidão Negativa de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/  
d) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 
ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
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e) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 
 
 2 - Motivo: O comprovante de endereço antigo não foi anexado.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel. 

39/2021-
1625.7562.811

6 

OS DESAFIOS DA 
PRODUÇÃO 
CULTURAL 

Juçara Cristina 
Carbonaro 
Guerreiro 

Barretos 

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

39/2021-
1626.1985.274

4 

COMO 
ADMINISTRAR O 

SEU PROJETO 
CULTURAL 

Rodrigo 
Andrade 
Cardoso 

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-
1624.4795.676

2 

Patrocínio na 
música: um guia 
para artistas e 

produtores 

Alice Coutinho São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1624.1271.874

1 

POLÍTICA 
CULTURAL: UMA 

CONSTRUÇÃO 
COLETIVA 

MATEUS 
SARTORI 
BARBOSA 

Mogi das 
Cruzes 

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

39/2021-
1626.1940.347

6 

Construção de 
Planilha 

Orçamentaria 

Marllos de 
Souza Silva 

São Paulo 

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

39/2021-
1625.7956.452

1 

Como elaborar um 
projeto cultural. 

Paulo CAUHY 
JÚNIOR 

São Paulo 

1 - 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).  
 
2 - Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa. Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de 
Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo consultada a partir do CPF do proponente 
(https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 3 - Motivo: O comprovante de endereço antigo 
apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de 
endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  07/2019). 

39/2021-
1624.0557.235

5 

Construção de redes 
e trabalhos 

comunitários: 
Desenvolvimento da 
autonomia familiar 

e territorial 

Natália Lima 
dos Santos 

São Paulo 

1 - 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).  
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-
1625.5261.711

9 

Captação 
Descomplicada 

Daniele Torres 
Cordeiro 

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, 



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

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

 

estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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-
1623.2651.769

1 

Descomplicando 
ISRCs e ISWCs e a 
importância dos 
Selos e Editoras 

Rafael Farah São Paulo 

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

39/2021-
1625.3259.213

0 

Artista produtor ou 
produtor artista? 

Mariana 
Mantovani 

São Paulo 

Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada, possui emissão como CNPJ. 
Complemento a ser realizado:Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas com os números do CPF: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período desta 
convocação). 

39/2021-
2021.1622-
5069-0800 

Dicas e alertas para 
empreendedores 

criativos 

Ana Carla 
Fonseca Reis 

Itanhaém 

1 - Motivo: Não enviou a Certidão 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/  
 
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  
07/2019). 

39/2021-
1626.2212.176

4 

Documentários de 
Artistas 

Hélio 
Goldsztejn 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
há 14/07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.2873.660

0 

Bloco de Carnaval: 
concepção, 

planejamento, 
gestão e execução. 

Anna Cecilia 
Boranga 

Junqueira 
São Paulo 

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

39/2021-
1623.4692.314

DO PALCO À 
PRODUÇÃO 

Ubirajara Sad 
Saide 

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 

http://www.tst.jus.br/certidao/
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3 07/2019). 

39/2021-
1625.4911.271

4 

Internacionalização 
de projetos em 

artes cênicas 

Fernando Ruiz 
Braul 

Santo André 

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.asp?tipo=2 

39/2021-
1625.6117.490

1 

Primeiros passos 
para Elaboração de 
Projetos Culturais – 
Viabilizando ideias 
em Artes Cênicas e 

Música 

Lilian 
Damasceno da 

Cunha 
São Paulo 

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

39/2021-
1625.7731.173

7 

Gestão Cultural de 
Espaços de Música 

Independente 

Jonas Pereira 
Paschoalick 

Ribeirão 
Preto 

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

39/2021-
2021.1622-
0447-9735 

Vídeo Aula "As 
iniciativas culturais 

como um organismo 
vivo: ciclos de vida, 

movimentos e 
transformações - 
uma experiência 

dos 20 anos do Arte 
Serrinha" 

VERIDIANA 
ALEIXO DE 
MOURA E 

SOUZA 

São Paulo 

Motivo: Não é o documento solicitado no Edital, foi apresentada a consulta de comunicados no portal do CADIN. O 
proponente deverá acessar a opção “Consulta Inscritos - CADIN” e emitir 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-
1623.3222.231

6 

CURADORIA COMO 
PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

Sabrina Moura 
Araujo 

Santana de 
Parnaíba 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
há 14/07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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federais; contas de concessionárias de 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-
1625.7111.543

1 

Criando um projeto 
cultural, da 

elaboração a 
realização. 

Roberto 
hathner 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
há 14/07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.2844.984

2 

Produção, Música e 
Direito: 5 lições 

para você 
(finalmente) 

entender e receber 
pelos seus Direitos 

Autorais 

Douglas Couto 
de Oliveira 

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

39/2021-
1625.6880.143

0 

Perspectivas e 
Caminhos para o 
Desenvolvimento 
do Circo no Brasil 

Marco Vettore São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
há 14/07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1625.6205.908

2 

Como lançar meu 
som? 

Aline Aparecida 
de Oliveira 

São Paulo 

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

39/2021-
1623.1781.803

0 

DESVENDANDO 
PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA 

Seginaldo 
Cristiano 
Salomão 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente. Complementação a ser 
realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  07/2019) nominal ao 
proponente.  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel 
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39/2021-
1626.3017.102

5 

Oportunidades na 
área da Música 

Sergio Moraes 
Ribeiro de 
Mendonça 

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 

39/2021-
1625.5941.656

6 

Como gerenciar seu 
projeto cultural 

Christine Liu São Paulo 

Motivo: Arquivo encaminhado está corrompido. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar 
a) Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil 
para uso exclusivo do projeto;  
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (datado até 07/2019), conforme item IV (Parâmetros 
Específicos). 
c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (dez e jan/2021 e fev/2022), conforme item IV 
(Parâmetros Específicos).  
1) Em caso de opção pela porcentagem destinada a proponentes fora da capital do Estado de São Paulo, será 
verificado o município de domicílio do proponente, conforme item 1.2.1.1. 
 d) Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o 
proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão de 
Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros.  
e) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. 
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 
 f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
 g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/ 
 h) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 
ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria 
. i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
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39/2021-
1626.0074.286

2 

Santo de casa faz 
milagre: a 

contabilidade como 
instrumento nos 

projetos culturais. 

Rodolfo de 
Tarso da Silva 

Batatais 

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

39/2021-
1623.5332.929

7 

Dinâmica e 
Coerência 

Orçamentária para 
Projetos Artísticos 

Wannyse de 
Oliveira Zivko 

Campinas 

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

39/2021-
1625.7576.105

1 

Processos 
colaborativos de 

produção 

Julia De 
Francesco 

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-
1626.3072.299

4 

Prestação de contas 
para projetos 

culturais 
Eugenia Kimura 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-
1625.6692.850

6 

Como elaborar 
orçamento 

detalhado para 
projetos culturais 

Anne Aline dos 
Santos 

Suzano 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.2677.343

AGENDA 2030 - 
CULTURA E 

AMERICO JOSE 
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 
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1 DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

14/ 07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.0278.280

5 

Produção Artística 
no Cenário 
Eletrônico 

Tatyana 
CARDOSO 

ALVES BRAGA 
São Paulo 

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

39/2021-
1626.3012.343

9 

Elaborando e 
formatando 

projetos culturais 

Mariane de 
Biazi Goldberg 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.1308.362

9 

PERFORMANCE 
URBANA: ASPECTOS 

JURÍDICOS E 
BUROCRÁTICOS 

PARA A PRODUÇÃO 
DE ARTE URBANA 

Leandro 
Brasilio 

São Paulo 

Motivo: Consulta ao cadastro do CADIN não foi encaminhada. 
Complemento a ser realizado: Enviar consulta ao 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, datada entre o período desta convocação. 

39/2021-
1626.2000.039

6 

Teatro como 
Tecnologia Social 

Plinio Lopez 
Godinho 
Meireles 

São Paulo 

1 - 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. 
 
2 - Motivo: A Certidão da Dívida Ativa apresentada não foi emitida com o 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). 
 
3 - Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais apresentada não foi emitida com o CPF do 
proponente.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Federais (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2) 
consultada a partir do CPF do proponente. 
 
4 - Motivo: A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas apresentada não foi emitida com o CPF do proponente. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(http://www.tst.jus.br/certidao/) consultada a partir do CPF do proponente. 
 
5 - Motivo: A consulta das Sanções Administrativas apresentada não foi realizada com o CPF do proponente. 
Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado entre o período desta 
convocação e consultada a partir do CPF do proponente. 
 
6 - Motivo: A consulta ao CADIN não foi encaminhada. 
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 e 
consultada a partir do CPF do proponente. 

39/2021-
1626.2778.080

2 

Mostras de cinema: 
identidade, 

programação e 
realização 

Ananda 
Guimarães 

Américo 
Brasiliense 

1 - Motivo: A proponente encaminhou documentação justificando a não apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. Entretanto, esse é um documento exigido pelo Edital e, 
portanto, necessário à contemplação do projeto. Diante disso, pede-se a complementação desse documento. 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
2 – Motivo: O proponente apresentou uma consulta e não o cadastro do CADIN ESTADUAL demonstrando que não há 
pendências.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-
1626.2539.771

1 

Inventários 
Participativos do 

Patrimônio Cultural 
Thais Creolezio Jaboticabal 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
14/07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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federais; contas de concessionárias de 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-
1626.0155.799

8 

BRAIN TALKS: Como 
Aprimorar a 

Apresentação do 
seu Trabalho para a 

Indústria Musical 
com um EPK 

Carlo Bruno 
Rocha 

Montalvão 
São Paulo 

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

39/2021-
1626.1913.063

8 
Da ideia ao projeto 

Rebeca Traldi 
de Vitto 

Fernandes 
São Paulo 

Motivo:Declaração da Conta Corrente não esta legível  
Complemento a ser realizado:Enviar: Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil, 
com dados legíveis. 
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-CRDA” 
e emitir a Certidão válida.  
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do).  
 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.   
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.2129.831

7 

Acessibilidade de 
produtos culturais 

Luis  Roberto 
Soares dos 

Santos 
São Paulo 

1 - 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. 
 
2 - Motivo: Não enviou a  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021- Da gaveta para o Eric Philip São Paulo Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui dois, ou mais, anos de emissão contados até o 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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1626.2167.837
9 

palco: como 
viabilizar um 

projeto de teatro 

Rieser 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-
1626.2635.466

0 

Como seu projeto 
se comunica com o 

público? 

Renata Leandro 
Boniol 

Diadema 

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-
1626.0338.878

5 

Como produzir um 
figurino para um 

espetáculo cultural 
Eliana Jenjui Liu 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-
1626.2871.065

8 

Gestão de 
Produtora 

Steveens Philip 
Beringhs 

São Paulo 

1 - 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. 
 
2 - Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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3 - Motivo: O CPF preenchido na consulta das Sanções Administrativas encaminhada está incompleto. 
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-
2021.1622-
4684-0214 

Oficina de 
elaboração de 
projetos para o 

interior 

Fabiana Alves 
dos Santos 

Ilha Solteira 

Motivo: O e-mail apresentado como comprovante de endereço antigo não é aceito. Ademais, mesmo que o 
documento fosse considerado, ele 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-
1624.0396.945

0 

PROFISSÃO: 
ARTISTA E 

PRODUTOR 

Daisy Guastini 
Cordeiro 

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-
2021.1622-
4842-1622 

Por onde eu 
começo? 

Gustavo  
Henrique Sanna 

São Paulo 

1 - 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. 
 
2 - Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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39/2021-
1625.5230.055

4 

Modelos de Gestão 
de Grupos Culturais 

- Organizando o 
Caos: Experiências 
na Gestão Cultural 

Renato Vital 
dos Santos 

Pinho 

Ribeirão 
Preto 

1 - Motivo: Os dados da conta-corrente preenchidos na Declaração estão ilegíveis. 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração totalmente legível, 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. 
 
2 - 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. 
 
3 - 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-
1624.9966.149

0 

PRODUÇÃO FAZ-SE 
NA AÇÃO. 

Sofia papo São Paulo 

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

39/2021-
1625.6854.696

3 

Arte educação para 
idosos em projetos 

culturais 

Renato Nonato 
Ogasawara 

São Paulo 

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

39/2021-
1625.8602.559

7 

VIDEO AULA 
"CULTURA & 

NEGÓCIOS PÓS 

Annelise 
GODOY 

São Paulo 
Motivo: a Certidão de Trabalhista encaminhada possui pendências 
Complementação a ser realizada: Para que possamos contratar, o proponente precisa enviar a Certidão Negativa de 
débitos Trabalhistas http://www.tst.jus.br/certidao/ ou a certidão positiva de débitos com efeito de negativa. 
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PANDEMIA" 

39/2021-
1625.8023.650

1 

O Papel do Produtor 
Cultural para 

realização, 
implementação e 
gerenciamento de 
atividades voltadas 

aos Teatros 

Rodrigo Vitulli 
Lopes 

São Paulo 

1 - Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado em nome da mãe do proponente não possui dois, ou 
mais, anos de emissão contados até o último dia de inscrições no Edital nº 39/2021. O documento emitido em 2016, 
também apresentado para esse fim, 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. 
 
2 - Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente deverá acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida.  
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
3 - Motivo: Não enviou a  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1625.9290.300

7 

Organização e 
Gestão da 

Informação nas 
quebradas 

URIEL BARBOSA 
LIRA CUNHA 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.3062.605

7 

PRODUÇÃO-
EXECUTIVA em TV - 

de A a Z 
Thomas Miguez 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-
1626.2976.211

Como vender 
projetos artísticos: 

Juliano Silva 
Tavares 

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

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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2 Do projeto até 
assinatura do 

contrato 

Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
2 - Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não 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-
1625.8246.100

9 

Da oralidade à 
escrita- estratégias 
para a elaboração 

de projetos a 
artistas de circos 

manoela maria 
valerio 

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-
1626.2919.949

8 

Prestação de 
Contas, e AGORA? 

Rodrigo 
Palmieri dos 

Santos 
São Paulo 

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. 

39/2021-
1626.2613.847

5 

O que é necessário 
saber para 

apresentar seu 
projeto ao mercado 

audiovisual 

Fernando 
Albuquerque 

São Paulo 

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

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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verificado o município de domicílio do proponente, conforme item 1.2.1.1. 
d) Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o 
proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão de 
Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. 
 e) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. 
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do  
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/  
h) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 
ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 
 i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 

39/2021-
1623.2167.349

0 

Artista que se 
produz e produtor 

que cria 

Luís Henrique 
Daltrozo Alves 

São Paulo 

Motivo: Arquivo encaminhado está corrompido. 
 
Complementação a ser realizada – Enviar: 
a) Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil 
para uso exclusivo do projeto;  
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (datado até 07/2019), conforme item IV (Parâmetros 
Específicos).  
c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (dez e jan/2021 e fev/2022), conforme item IV 
(Parâmetros Específicos).  
1) Em caso de opção pela porcentagem destinada a proponentes fora da capital do Estado de São Paulo, será 
verificado o município de domicílio do proponente, conforme item 1.2.1.1. 
d) Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o 
proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão de 
Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. 
 e) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. 
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do  
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/  
h) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 
ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 
 i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 

39/2021-
1623.7941.236

5 

Introdução à 
produção e gestão 
de jogos digitais: 
transformando 

games em negócios 

Pedro Santoro 
Zambon 

Bauru 

1 - Motivo: A Declaração de Conta-Corrente encaminhada não apresenta o número do RG do proponente. 
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. 
 
2 - Motivo: A Declaração relativa ao Cadastro Específico do INSS-CEI encaminhada não apresenta o número do RG do 
proponente. 
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. 
3 - Motivo: O comprovante de endereço atual não foi apresentado. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1625.5927.850

6 

Começando um 
projeto cultural pela 

planilha 
orçamentária - 

vídeoaula 

Kelly Laser da 
Assumpção 

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-
1624.6478.855

Pontos de vista das 
comissões de 

maria cristina 
de souza 

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.  

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
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7 análise de editais oliveira  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-
1625.8725.940

9 

Cronograma: Como 
executar um projeto 

cultural 

ANA RITA 
RAMOS DA 
COSTA DIAS 

Sorocaba 

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-
1625.6176.924

6 

COMO PRODUZIR 
UMA EXPOSIÇÃO? - 
Uma introdução a 

organização de 
exposições. 

Rogerio Farias 
de Paula 

São Paulo 

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

39/2021-
1625.8002.703

5 

Gestão como 
articulação de 

processos 

Ruy Saraiva da 
Silva Filho 

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-
1625.1659.194

7 

OCUPAMOS O DO 
FORTE SÃO JOÃO, E 

AGORA? A 
IMPORTÂNCIA DA 

PRODUÇÃO 
CULTURAL EM 

MONUMENTOS 
HISTÓRICOS 

TOMBADOS PELO 

William 
Vasconcelos 

Bertioga 

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). 
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IPHAN. 

39/2021-
1626.1880.369

2 

DO PAPEL AO 
PALCO: 

TRANSFORMANDO 
IDEIAS EM 

PROJETOS E 
PROJETOS EM 

AÇÕES 

Beatriz Helena 
Ramsthaler 
Figueiredo 

São José dos 
Campos 

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

39/2021-
1622.7440.656

9 

DO ACENDER AO 
APAGAR DAS LUZES 

"AULA 
COMENTADA" com  

ZÉ ALEXANDRE 

JOSÉ ANTONIO  
CORREIA 

ALEXANDRE 
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-
1626.2635.910

5 

Pesquisa e 
Produção de 
Conteúdo – 
Exposição 

Museológica 

Renata Graziela 
Duarte Gava 

Piracicaba 

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

39/2021-
1626.0174.936

0 

Realizando um 
Projeto de Carnaval 

de Rua em São 
Paulo 

Janaina Soares 
Lima Moura 

Cotia 

1 - 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. 
 
2 - Motivo: Não enviou a  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
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39/2021-
1624.9064.118

1 

DESCOMPLICANDO 
A PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DOS 
EDITAIS 

Nathalia Lopes 
Gouvêa 

São Paulo 

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

39/2021-
1625.9551.388

5 

Como contratar um 
artista internacional 

Mariane 
bonarde de 

Oliveira 
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-
1626.1479.370

2 

Ação cultural de rua 
e transformação 

local! Ocupando os 
espaços públicos da 

cidade. 

Robson de 
Andrade 

Gonçalves 
São Paulo 

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

39/2021-
1625.2915.311

1 
Projetando ideias 

Caroline 
Farnesi 

Borriello 

São José dos 
Campos 

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

39/2021-
1625.7507.802

1 

ESTRUTURA DO 
TEATRO MUSICAL 
PARA INICIANTES 

Robert WILTON 
DE OLIVEIRA 

LITIG 
São Paulo 

1 - 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.2 - 
Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada foi realizada fora do prazo desta convocação. 
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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. 

39/2021-
1626.0323.182

2 

Gestão de 
Credenciamento e 
Apontamento de 

Eventos 

Bruno Mota 
dos Santos 

São Paulo 

1 - Motivo: O comprovante de endereço de pelo menos dois anos  não foi apresentado. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
2 - Motivo: A consulta das Sanções Administrativas não foi encaminhada. 
Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado entre o período desta 
convocação. 

39/2021-
1624.0606.154

3 

Desafios, incitações 
e provocações – O 

mercado de bandas 
independentes no 

Brasil e a 
importância dos 
editais públicos. 

Amanda L. M 
Melo 

São Paulo 

1 - Motivo: O CPF preenchido na Declaração de Conta-Corrente não confere com o constante no documento de 
identidade do proponente. 
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. 
 
2 - Motivo: O CPF preenchido na Declaração relativa ao Cadastro Específico do INSS-CEI não confere com o constante 
no documento de identidade do proponente. 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro 
Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, 
deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros. 

39/2021-
1626.1143.168

1 
Produzindo Ópera 

MIRNA 
DEQUECH 
SELEME 

São Paulo 

1 - Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado está ilegível. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), totalmente legível.  
Os comprovantes de endereço poderão ser: 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. 
 
2 - Motivo: O comprovante de endereço de pelo menos dois anos apresentado está ilegível. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
07/2019) totalmente legível. 
 Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração 
 
3 - Motivo: A Declaração relativa ao Cadastro Específico do INSS-CEI apresentada não corresponde ao Anexo VIII do 
Edital nº 39/2021. 
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. 
 
4 - Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas apresentada refere-se a um CNPJ. 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas (http://www.tst.jus.br/certidao/) 
emitida a partir do CPF do proponente. 

39/2021-
1623.7040.814

1 

Dicas de como 
fechar permutas / 

Produção de 
Permuta 

Camila 
Sartorelli 

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-
1626.2935.256

8 

Videoaula: 
Elaboração de 
Projetos para o 

ProAC Expresso e 
ProAC ICMS 

Marta Leite 
Montagnana 

Campinas 

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

39/2021- Como produzir sua Lia Cecilia Levin São Paulo Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-CRDA” 
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1626.0018.463
7 

arte autoral 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-
1626.0232.941

8 

Cultura e Poder 
Local 

Simone da Silva 
Sibille 

Caçapava 

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

39/2021-
1625.5963.700

8 

Gestão e 
participação criativa 

em projetos 
culturais. 

Nivaldo Pereira 
de Godoy 

Júnior 
São Paulo 

1 - 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).2 - 
Motivo: Não enviou a  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. Complementação a ser realizada: Enviar a 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.1905.354

1 

FERRAMENTAS DE 
GESTÃO E 

PRODUÇÃO 
CULTURAL: COMO 

INICIAR UM 
PROJETO 

Giovanna Galdi 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). 

39/2021-
1626.0477.107

0 

Captação e 
mixagem - Voz e 

violão 

Gustavo 
Henrique Vieira 

Jundiaí 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente   
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), caso o comprovante seja dos pais anexar cópia do RG e CPF, se for do cônjuge certidão de 
casamento.  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de 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-
1626.2752.933

0 

Oficina de Projetos 
para Cultura 

Jessica da Silva 
Rodrigues 

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). 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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39/2021-
1626.1464.394

2 

PRODUÇÃO - DA 
IDEALIZAÇÃO A 

REALIZAÇÃO 

valproducoescu
lturais@gmail.c

om 
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-
1626.2890.294

9 

Produção executiva 
de eventos 

artísticos em 
espaços públicos ou 

Produtores 
culturais: Quem 

são? O que fazem? 
Como vivem? Como 

se reproduzem? 

Viviane Barbosa 
Bezerra 

Santos 

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

39/2021-
1625.6658.434

3 

Podcast do Zero em 
30 min 

Sarah 
Mascarenhas 

Luporini 
Santos 

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

39/2021-
1625.0151.525

9 

O uso da história e 
da política no 

teatro: o caso do 
musical "Hamilton" 

Carlos Gustavo 
Poggio 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  
07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: 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. 

39/2021-
1624.7411.610

4 

"A GESTÃO DA 
COISA" 

Luiz Carlos de 
Menezes 

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-
2021.1622-
4881-1366 

Produção para 
Teatro Musical 

Yara Regina 
Oliveira de 

Napoli 
Itu 

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-
1626.3046.863

1 

“Imprensa, Canais 
de Comunicação e 

Cultura no contexto 
pós-pandêmico” 

Adriana 
Monteiro 

São Paulo 

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

39/2021-
2021.1622-
1254-5380 

Básico em Planilhas 
Google para 

Produção Executiva 
de Projetos 

Culturais 

Luan Vitor Silva 
de Souza 

Várzea 
Paulista 

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. 

39/2021-
1624.0491.650

9 

Histórias e Vivências 
do Circo de Rua 

Aline Araujo 
Filgueira 

São Bernardo 
do Campo 

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

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
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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  
07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais). 

39/2021-
1625.7627.124

4 

Políticas culturais 
para a cidade: um 

olhar para o interior 
paulista 

Luiz Eduardo de 
Oliveira Silva 

Campo Limpo 
Paulista 

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

39/2021-
1626.2701.096

4 

“Na base da 
gambiarra: 

produção em dança 
de quebrada” 

Anelise Mayumi 
Soares 

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). 

39/2021-
1626.0193.787

0 

Iniciação às Leis de 
Incentivo à Cultura 

Antoine 
Kolokathis 

Campinas 

1 - Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-
CRDA” e emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
2 - Motivo: A Certidão encaminhada refere a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais esta vencida. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais dentro da 
validade.http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
 
3 - Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
07/2019). 

39/2021-
1626.2815.700

3 
Cinema & Santos 

Junior 
Brassalotti 

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

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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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  
07/2019), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais). 

39/2021-
1626.1294.021

5 

Artistas 
independentes e 

carreiras 
sustentáveis 

Ayumi Lea 
Hanada 

Campinas 

1 - Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos  últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), se for em nome dos pais, deve conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais). 
 
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-
2021.1622-
2451-8166 

Oficina de iniciação 
a elaboração de 

projetos culturais 
Noa Marchese Santos 

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

39/2021-
1626.2845.934

8 

Aula Laís Branco 
Produtora 

Lais Fernandes 
Branco 

Jacareí 

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

39/2021-
1626.2816.153

8 

O que faz uma 
produtora executiva 

no mercado 
musical? 

Ana Carolina 
Baquero Lima 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.1271.227

4 

PROJETOS TEATRAIS 
EM DIÁLOGO COM 

A CIDADE 

iarlei rangel leal 
sena 

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

39/2021-
1623.7042.560

6 

COMO REALIZAR 
UMA FEIRA 

CULTURAL DE RUA 

Maria Cristina 
Lima 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.2353.474

1 

Gestão Cultural de 
Mostras e Festivais 

Vitor Pereira 
Paschoalick 

Ribeirão 
Preto 

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

39/2021-
1626.2143.241

4 

DECIFRANDO 
PROJETOS 
CULTURAIS 

Ricardo 
Chiarella Souza 

São Paulo 

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

39/2021-
1625.7642.226

5 

Produção executiva 
da Game XP 

Mario dos 
santos filho 

São Paulo 

1 - Motivo: Anexo IX - Declaração da Conta Corrente, não foi preenchido o RG do proponente.  
Complementação a ser realizada: Enviar Anexo IX Declaração de Conta Corrente preenchida o RG do proponente. 
2 - Motivo: Anexo VIII - Declaração de CEI, não foi preenchido o RG do proponente.  
Complementação a ser realizada: Enviar Anexo VIII Declaração de CEI preenchida o RG do proponente. 

39/2021-
1626.1181.462

9 

Divulgação Criativa, 
Estratégia de 
Divulgação, O 

segredo da 
divulgação, O 

Segredo da 
Publicidade 

Camila 
Gonçalves 
Barbosa 

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

39/2021-
1625.5784.913

#GettingMusicDone 
- Planejamento 

TALES 
HENRIQUE DOS 

São Carlos 
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  
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5 Estratégico para 
músicos 

SANTOS 
BUONAROTTI 

FERREIRA 

07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de 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-
1625.6249.769

1 

Produzindo em 
diversos ângulos 

Luana Regina 
Cruz Pessoa 

Bezerra 
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-
1626.1001.853

9 

Comunicação - da 
elaboração à 
divulgação do 

Projeto Cultural 

Mariana 
Marques da 

Silva 
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-
1626.2937.774

1 

Produção cultural e 
o o gerir criativo 

Patricia Ioco 
Aguena 

Gonçalves 

São José dos 
Campos 

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

39/2021-
1624.8895.272

6 

Marketing para 
Artistas - 

Entendendo a 
gestão do trabalho 
do artista como a 

gestão de uma 
empresa 

Camila Cotlri 
FErreira 

São Paulo 

1 - 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. 
 
2 - Motivo: Cadastro do CADIN não foi encaminhado.Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos 
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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-
1626.1155.167

8 

Governo Aberto 
como ferramenta 
para fortalecer a 
gestão cultural 

Gustavo 
Carneiro Vidigal 

Cavalcanti 
São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo 
Complementação a ser realizada - Enviar:  
a) Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil ; 
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (datada até 07/2019), contados até último dia de 
inscrição do Edital, conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
c) Comprovante de endereço atual (Nov e Dez/2021 ou jan/2022), datado dos últimos três meses, conforme item IV 
(Parâmetros Específicos). 
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. 
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/Infor maNICertidao.asp?tipo=2 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/ 
h) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 
ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 
i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.a spx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 

39/2021-
1626.1413.865

6 

Imaginar, Criar e 
Implementar 

Rosângela 
Galana 

Tokimatsu 
Ilha Solteira 

1 - Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não está nominal ao proponente. Não foi comprovado o 
parentesco da proponente com o titular do comprovante. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Comprovantes em nome de cônjuge são aceitos mediante apresentação da Certidão de 
Casamento ou União Estável. 
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
2 - Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não está nominal ao proponente. Não foi comprovado o 
parentesco da proponente com o titular do comprovante. 

http://www.tst.jus.br/certidao/
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Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até 
07/2019). Comprovantes em nome de cônjuge são aceitos mediante apresentação da Certidão de Casamento ou 
União Estável. 
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de 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-
1625.8088.454

4 

Como produzir fora 
dos grandes 

circuitos 

Camila Jesus 
Costa Melo 

Osasco 

Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado foi emitido com CPF de terceiro.  
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, emitido com o CPF do proponente e datado 
entre o período desta convocação. 

39/2021-
1626.0207.986

0 

Gestão de Carreira 
para Novos Artistas 

da Música 

Gustavo 
Henrique dos 
Santos Koch 

Jundiaí 

Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais apresentada foi emitida a partir de um CNPJ.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2) 
emitida com o CPF do proponente. 

39/2021-
1626.3010.909

3 

Noções básicas de 
elaboração de 

projetos culturais 
para iniciantes 

Herbert 
Henrique Jesus 

de Souza 
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-
1625.9563.296

3 

Marketing Digital: 
possibilidades para 
divulgação e criação 
de ações artísticas 

em projetos 
culturais. 

Sergio Kiyoshi 
Tamada 

Guarulhos 

1 - Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado refere-se 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. 
 
2 - 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 
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39/2021-
1625.0997.499

3 

Produção Cultural - 
Pré / Execução / Pós 

Talita 
Margareth de 

Faria 
Paraibuna 

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-
1623.0054.330

6 

Soluções Culturais 
em Tempos e 

Lugares de Crise 
(videoaula) 

Hugho 
São José dos 

Campos 

Motivo: O comprovante de endereço de pelo menos dois anos 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-
1626.2849.684

3 

A Gestão de 
Projetos na 

Produção Cultural 

Priscila Jeang 
Ok Cha 

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-
1626.2915.381

4 

A história do 
Cinema no Brasil - 

Do Cinema Novo ao 
Cinema Negro 

Celso Luiz 
Prudente 

São Paulo 

1 - Motivo: O comprovante de endereço de pelo menos dois anos 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. 
 
2 - Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não é aceito.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
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39/2021-
1623.6847.924

4 

Vídeo Aula sobre 
Aplicativo para 

Edição de Áudio 
Gratuito - Audacity 

Leonardo 
APARECIDO DE 

OLIVEIRA 
Jundiaí 

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-
1625.5174.700

2 
Gestão do Caos 

Jonaya de 
castro garbe 

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

39/2021-
1626.1298.864

4 

Produzindo teatro e 
eventos no interior 

de São Paulo 

Gilberto César 
Ortolan Bellini 

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

39/2021-
1623.7999.091

9 

"Minha vida dá um 
projeto" - Como 

transformar 
questões pessoais 

em Projetos 
Culturais 

Rafael Sanches 
Lopes 

Ribeirão 
Preto 

1 - 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).  
2 - Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado, não é o solicitado 
Complemento a ser realizado:Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, 
datado (entre o período desta convocação). 

39/2021-
1626.2801.971

2 

Agenciamento no 
mundo pós-
pandêmico 

livia salles Piracaia 

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-
1623.4387.344

2 

Produção Cultural 
Para Iniciante - 

Videoaula 

Maria do 
Socorro Pereira 

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). 

39/2021-
1625.4289.994

1 

No alvorecer do 
Brilha Sol 

Camilo 
Bousquat Arabe 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.2352.428

0 

Oficina de 
Elaboração de 

Projeto Cultural 

Aurea Carolyne 
Sobral 

Germano 
Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente. Não foi comprovado o 
parentesco da 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).  
Comprovantes em nome de cônjuge são aceitos mediante apresentação da Certidão de Casamento ou União 
Estável.Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais 
ou federais; contas de concessionárias de 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-
1626.2072.177

1 

Do objetivo geral 
aos resultados 

esperados de um 
projeto cultural 

Carolina Garcia São Paulo 

1 - 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. 
2 - Motivo: Não enviou a  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.1102.271

1 

UM DIA NA 
ESTRADA 

Silvia Ikeda 
Ribas 

São Paulo 

1 - 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. 
 
2 - Motivo: A Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo apresentada foi emitida 
a partir de um CNPJ. 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF da proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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3 - Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais apresentada foi emitida a partir de um CNPJ. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais consultada a partir do 
CPF da proponente 
(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2).  
 
4 - Motivo: A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas apresentada foi emitida a partir de um CNPJ. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas consultada a partir do CPF da 
proponente (http://www.tst.jus.br/certidao/). 
 
5 - Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado foi emitido a partir de um CNPJ. 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, emitido a partir do CPF da proponente e 
datado entre o período desta convocação. 
 
6 - Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada foi realizada a partir de um CNPJ.Complemento a ser 
realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, consultado a partir do CPF da 
proponente e datado entre o período desta convocação. 

39/2021-
1626.3068.245

6 

"Como exportar sua 
música – com André 

Bourgeois" 

Andre 
Bourgeois 

São Paulo 

1 - Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  
 
2 - Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019). 

39/2021-
1625.7706.932

7 

Editais e 
Oportunidades na 

Cultura 

Madalena 
Carneiro 

Pardinho 

1 - 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; 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
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contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
2 - 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-
1626.2051.892

9 

Descomplicando a 
Produção 

Victória Dantas 
Martinez 
Gonzalez 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.2954.157

0 

Afrofuturismo como 
potência estética 

Demetrio 
Moreira 

São Paulo 

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

39/2021-
1623.9449.583

3 

Aula “Gestão para 
artistas: 

Comunicação e 
expressão 

conscientes nas 
redes sociais” 

Maiara Costa 
Tissi 

São José dos 
Campos 

1 - Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022) em nome do proponente ou em nome dos pais deve conter ao menos a cópia do RG/CPF 
(pais).    
 
2 - 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. 
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39/2021-
1626.2901.898

4 

Grandes Eventos: 
Produção, curadoria 

e inovação 

Priscila Soares 
Prado 

Ribeirão 
Preto 

Motivo:A declarçaão da conta corrente nao esta assinada. 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil devidamente assinada 

39/2021-
1626.2797.267

5 

Da Cabeça ao Papel 
- a escrita nos 

projetos culturais 

Simone 
Moerdaui 

São José do 
Rio Preto 

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

39/2021-
1623.6157.635

5 

Produção cultural 
contra-hegemônica 

com enfoque 
Feminista 

Katia Affonso 
Manfredi 

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  
07/2019). 

39/2021-
1625.7747.312

8 

FAZENDO SEU 
PRÓPRIO 

STREAMING: da 
escolha da câmera à 

escolha da 
plataforma 

Tatiana Bueno 
Cezario 

São Paulo 

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

39/2021-
1625.7904.771

3 

Ciclo da 
Mogianidade 

Caipira 

Rodrigo Romão 
Batista 

Mogi das 
Cruzes 

1 - 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. 
 
2 - Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado foi emitido a partir do nome do proponente. 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, emitido a partir do CPF do proponente e 
datado entre o período desta convocação. 
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39/2021-
1625.6648.065

2 

Gestão de Espaço 
Cultural 

Cláudia Vitale 
Freitas 

São José dos 
Campos 

1 - Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022) em nome do proponente ou anexar a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de casamento 
(cônjuge);  
 
2 - Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição e não esta 
nominal ao proponente.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019), em nome do proponente ou anexar a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de casamento (cônjuge); 

39/2021-
1625.5106.525

5 

Produção Musical 
em Redes de TV 

Educativas 

Marcelo de 
Souza Pinto 

São Paulo 

1 - Motivo: A Declaração de Conta-Corrente encaminhada não apresenta o RG do proponente. 
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. 
 
2 - 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. 
 
3 - Motivo: A Declaração relativa ao Cadastro Específico do INSS-CEI encaminhada não apresenta o RG do proponente. 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro 
Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, 
deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros. 

39/2021-
2021.1622-
2291-9436 

O que aprendemos:  
“um mapa do 
showbusiness 

nestes tempos" 

Fabiana Lian Cotia 

1 - 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, 
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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. 
 
2 - Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
3 - Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 

39/2021-
1626.3119.738

9 

Finanças para 
instituições culturais 

Thomaz 
Henrique 
Pacheco 

São Bernardo 
do Campo 

1 - Motivo:Proponente não informou os dados bancários na Declaração de Conta Anexo IX. 
Complemento a ser realizado:  Enviar Declaração de Conta - Anexo 1ix com os dados bancários preenchido e assinada  
 
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-
1626.2768.210

3 

Tópicos sobre ação 
cultural: uma 
abordagem 

artístico-cultural 

Naiene Sanchez 
Silva 

São Paulo 

Motivo: Dos comprovantes de endereço antigo apresentados, o único que é aceito (conta de telefonia móvel) 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-
1626.2947.816

3 

Produção de 
Eventos - Técnicas 
do Planejamento 

Lorena Valente 
Latorre 

São Paulo 

1 - 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). 
 
2 - 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, 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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datado no período desta convocação em situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar. 
 
3 - Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada foi realizada a partir de um CNPJ. 
Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado entre o período desta 
convocação. 

39/2021-
1625.7643.233

0 

“Outro Olhar, como 
melhorar a 

acessibilidade de 
pessoas com 

deficiência em 
eventos culturais” 

Katyane 
PADUANO DE 

FREITAS 
Araras 

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-
1626.2830.417

5 

Acessibilidade 
cultural: para quem 
não sabe e precisa 

saber 

Raissa couto 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-
1626.3065.856

8 

WORKSHOP: 
GESTÃO DE 

CARREIRA PARA 
CANTORES E 

BANDAS INICIANTES 

LUNA ROSA 
LOPES PEREIRA 

RECALDES 
São Paulo 

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-
1626.0143.229

4 

A formalização dos 
profissionais da 

cultura 

Leonardo 
Cardoso dos 

Santos Escobar 
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. 
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39/2021-
1625.5106.659

9 

Alavanca Criativa - 
Virando o Jogo 

Everton Soares 
Alves 

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-
1623.4382.254

6 

Meu projeto foi 
aprovado, e agora? 

Paulo Bazani Itapira 

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-
1626.3082.280

8 

Áudio visual na 
periferia, como se 

sustenta? 

Andrey Haag 
Nascimento 

São Vicente 

Motivo:   A Declaração conta encaminhada, informa que trata-se de conta poupança e só conseguimos efetuar 
pagamento em conta -corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil .  
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil 

39/2021-
1626.2104.623

1 

EMPREENDEDORIS
MO CULTURAL - 
CONSTRUINDO 
PALCOS PARA SI 

darsonval josé 
almeida 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.2281.536

6 

Balaclava nos 
Bastidores: Gestão 

Artística, 
Empresariamento e 

Agenciamento 

Fernando De 
Angelis Guerra 

Dotta 
São Paulo 

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

39/2021-
1625.5353.678

0 

'Passos da Produção 
- Paixão pelo Teatro' 

Marco Antonio 
Senna 

Poá 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição (esta datado 
em 11/2020).   
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019).Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.1007.073

2 

Como criar 
espetáculos de 
música inéditos 

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

39/2021-
1623.1869.729

4 

ELABORANDO 
ORÇAMENTO DE 

UM PROJETO 
CULTURAL 

Henrique 
Magalhaes 
Machado 

São Paulo 

Motivo: Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses, conforme item IV (Parâmetros Específicos).   
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-
1624.8411.834

1 

Criando um 
cronograma para o 
seu projeto, com 

Vida Walkíria 

Walkíria VIDA 
RIBEIRO VEIIRA 

São José dos 
Campos 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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-
1626.2055.828

7 

Potencial 
Estratégico da 

Política de Cultura 
na Costa Atlântica 

Paulista 

Danilo Tavares 
Santos 

Praia Grande 

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

39/2021-
1626.2998.252

8 

"Estratégias de 
Circulação na 

Gestão de 
Projetos/Artistas 

Musicais" 

Marcia MARIA 
SILVA FRANCO 

DE GODOY 
São Paulo 

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

39/2021-
1625.7875.638

5 

Cultura em tempos 
de reinvenção - 

ideias e inspirações 

Gustavo de 
Oliveira Costa 

Campinas 

Motivo: Não enviou  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. 
 Complementação a ser realizada:  Enviar os dados da conta corrente conforme 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. 

39/2021-
1626.2310.239

Captação 
Profissional de 

Rinaldo de Lima 
e Silva 

Cotia 
Motivo: Não enviou Cadastro do CADIN ESTADUAL. 
Complemento a ser realizado:Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
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4 Imagens em Vídeo 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-
2021.1622-
2368-2961 

VIDEOAULA - 
ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS PARA 

EDITAIS E LEIS DE 
INCENTIVO -  ALINE 

DE MORAES 

Aline de 
Moraes e Silva 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  
 
Motivo: A Certidão encaminhada  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais está vencida. 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais Certidão de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (fazenda.gov.br) 

39/2021-
1626.3084.484

0 

Produção Cultural 
em Artes Cênicas e 

o Cenário do 
Interior Paulista 

Giovanna Botucatu 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais Certidão de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (fazenda.gov.br) 

39/2021-
1626.0469.660

3 

Produção executiva 
de banda/artista na 
estrada e escritório 

Mari tabisa de 
almeida 

São Paulo 

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

39/2021-
1623.7885.657

8 

Economia Criativa 
na América Latina - 
casos inspiradores e 

propostas 
inovadoras 

José Alejandro 
Castañé 

Itanhaém 

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

39/2021-
1625.7793.223

8 

Introdução a 
produção de 

eventos 

Sergio Luiz 
Gallego Favaro 

Ribeirão 
Preto 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não está nominal ao proponente.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019) em nome do proponente. 
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
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39/2021-
1623.8711.336

8 

Videoaula - As 
múltiplas vertentes 

da Produção 
cultural 

Clara Priscila 
Soares de Melo 

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

39/2021-
1626.2606.990

8 

Programação 
Cinematográfica: 

Aspectos Práticos e 
Teóricos 

Liciane Timoteo 
de Mamede 

São Paulo 

Motivo: Não enviou o comprovante de endereço atual  datado dos últimos três meses (Nov e Dez/2021 ou jan/2022). 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  
 
Motivo: Não enviou comprovante de endereço antigo 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-
1626.0336.546

1 

TRAÇOS BANTOS NA 
CULTURA 

BRASILEIRA 

Alessandra 
Nascimento 

Pereira 
São Paulo 

Motivo: Proponente não apresentou a Certidão de Regularidade do FGTS-CRF 
Complementação a ser realizada: Caso não possua inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, encaminhe A 
Declaração preenchida com sua assinatura original, conforme modelo disponível no Anexo VIII. Caso o proponente 
possua a CEI, deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF. 

39/2021-
1626.1974.678

9 

Como produzir uma 
peça de teatro com 
recursos reduzidos 

Lara Lydia 
Crivellari 

Vinhedo 

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-
1626.2836.985

2 

PASSO A PASSO 
PARA ELABORAÇÃO 

DE PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA 

CULTURAL 

Anayan 
Moretto de 

Moraes 
São Paulo 

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



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

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

 

federais; contas de concessionárias de 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-
1625.1825.544

9 

Pós-produção de 
projetos culturais - 

clipagem e 
divulgação de 

resultados 

Priscila Luana 
Pereira 

São José do 
Rio Preto 

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

39/2021-
1625.5095.189

7 

PRODUÇÃO 
TEATRAL: A 
PRÁTICA É 

FUNDAMENTAL! 

Maria Valéria 
de Andrade 

Keller 
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-
1624.5569.295

7 

Produção Sem 
Escola 

Maria Lucia 
Rodrigues 

Vieira 
Santos 

Motivo: Não enviou as seguintes certidões e declarações: 
Complementação a ser realizada: Enviar  
d) Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o 
proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão de 
Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros.  
e) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. 
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/h) Cadastro Informativo dos Créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado do dia do envio da documentação à 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
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Secretaria. 
i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 

39/2021-
1625.1656.264

0 

Produção Executiva 
e Arregimentação 

BRUNA BRAGA 
VERATTI 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.2678.031

3 

Comunicação e 
Marketing para 

iniciantes no 
mercado musical 

Gláucia Japur 
Rodarte 

Ribeirão 
Preto 

Motivo: Arquivo encaminhado está corrompido. 
Complementação a ser realizada: Enviar 
a) Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil 
para uso exclusivo do projeto;  
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (datado até 07/2019), conforme item IV (Parâmetros 
Específicos). c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (dez e jan/2021 e fev/2022), conforme 
item IV (Parâmetros Específicos). 1) Em caso de opção pela porcentagem destinada a proponentes fora da capital do 
Estado de São Paulo, será verificado o município de domicílio do proponente, conforme item 1.2.1.1. d) Declaração 
com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua 
CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e 
Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. e) Certidão Negativa de 
Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-
web/inicio.do f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 g) Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/ h) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados 
de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado do dia do envio da documentação à 
Secretaria. i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 

39/2021-
1626.3105.168

6 

O BOOKER DO 
ESCRTÓRIO E O 
PRODUTOR DE 

ESTRADA | o show 

Eric VECCHIONE São Paulo 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. Complementação a ser realizada: Enviar a 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
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no backstage 

39/2021-
1626.3005.319

7 

Produção 
multicultural em 

rede como pesquisa 
e intervenção 

Karina 
Quintanilha 

São Paulo 

Motivo:Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de endereço é do município de 
São Paulo.  
Complemento a ser realizado:- Comprovar o atendimento ao item 1.2.1.1. dos parâmetros específicos: “Caso o 
proponente pretenda beneficiar-se do disposto acima, deverá justificar que sua atuação artística ocorre, 
prioritariamente, fora da capital, declarando tal circunstância no sistema de inscrição e também comprovar domicílio 
em município do Estado de São Paulo que não seja a capital, o qual será verificado no momento da contratação. 

39/2021-
1625.6695.309

8 

PRODUÇÃO & 
ASSESSORIA DE 

IMPRENSA - 
Princípios básicos 

para a Realização de 
um Espetáculo 

Teatral 

Fabio Camara São Paulo 

Motivo:  Todas as certidões encaminhas estão em número de CNPJ. 
Complementação a ser realizada: Enviar todas as certidões no número de CPF do proponente. 
e) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. 
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do 
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/ 
h) Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN 
ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 
i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 

39/2021-
1626.2030.924

5 

Vendendo Teatro 
para escolas 

Daniela 
Rodrigues Gaia 

Faconti 
São Paulo 

Motivo: A Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encaminhada está vencida. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2  dentro da 
validade. 

39/2021-
1623.4142.818

0 

O ARTISTA 
PRODUTOR 

Edison 
Dorneles 

Peixoto, em 
artes Edson 

Caeiro 

São Paulo 

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

39/2021-
1625.8562.266

6 

Produção Cultural e  
Projetos 

FABIANA 
CARVALHO DE 
FIGUEIREDO 

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, 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
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estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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-
1625.7816.828

4 

Gestão da imagem e 
da comunicação de 
artistas e projetos 

culturais 

Carlos Rizzo Ribeirão Pires 

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

39/2021-
1626.1393.176

8 
Terreiros Culturais 

Rafael Rissi 
Aguiar 

Monte Azul 
Paulista 

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-
1626.3052.130

4 

AUTO PUBLICAÇÃO: 
SIM EU POSSO! 

ALESSANDRA 
MULFORD 
MANSANO 

Osasco 

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

39/2021-
1623.1934.148

4 

A Arte da Produção 
A/C 

Edilson 
PEREIRA 

CABRAL DA 
SILVA 

São José dos 
Campos 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não apresenta data.  
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 apresenta data.   
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-
2021.1622-
0525-4685 

Videoaula: Gestão 
Cultural 

Ana Caroline 
Ponikerski 

São Paulo 

Motivo: A consulta das Sanções Administrativas não foi enviada. 
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-
1626.2985.398

Cultura sob uma 
perspectiva 

Mariana 
Aparecida de 

São Paulo 
Motivo: Não enviou 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 
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1 inclusiva: como 
pensar e executar 

projetos mais 
acessíveis 

Campos financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do projeto selecionado neste Edital. 
Complemento a ser realizado: Enviar Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do 
proponente no Banco do Brasil (conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e movimentação 
exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do projeto selecionado neste 
Edital. 

39/2021-
1624.4865.169

6 

Video Aula 
Produção Artística 

Paulo Cesar 
Ramos da Costa 

São Paulo 

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

39/2021-
1624.2873.903

0 

Produção de 
eventos e o segredo 
para conseguir jobs 

Erica Arikawa 
Kondo 

São Paulo 

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

39/2021-
1626.2745.487

8 
SANTOS EM ARTE 

Francisco 
Pereira da Silva 

Santos 

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

39/2021-
1625.5847.091

4 

Videoaula: Como 
começar a realizar 

feiras de artes e 
artesanatos? 

MARCELA 
MENDES 
MEJIAS 

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

39/2021-
1625.2349.888

9 

Como fazer uma 
tour fora do país 
com sua banda 

Alex Sandro 
Xavier Pereira e 

Silva 
São Paulo 

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

39/2021-
1624.9289.872

4 

Video Aula - 
Desenvolvimento de 

Projetos 
Audiovisuais 
Documentais 

Gabriela 
Macedo Pascal 

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-
1625.8553.362

2 

“Comunicação e 
Marketing para 

Iniciativas Culturais” 

Italo André 
Vieira Martins 

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-
1625.8592.639

3 

Video aula – 
divulgação para 

espaços e eventos 
culturais 

Vicente Freitas 
São José dos 

Campos 

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

39/2021-
1625.1835.310

1 

O essencial na 
gestão de shows e 
eventos musicais 

para o 

Marcos Rogério 
Ferreira 

Gonçalves 
São Carlos 

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

39/2021-
1625.9692.718

1 

Networking para 
venda de shows 

musicais 

José Romualdo 
Almeida Bento 

Osasco 

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

39/2021-
1626.0183.572

8 

Produção e Criação 
de Conteúdos de 

Não-Ficção 

Rafael Meira 
Barioni 

Carapicuíba 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não tem data de validade para comprovação.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). 
 Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  
 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não é válido. 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-
1626.3021.312

3 

Simplificando 
Processos - Para 

Gestores e 
Produtores 

Culturais 

Vitória Pecora 
São Bernardo 

do Campo 

Motivo: Não enviou 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. 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome 
do proponente no Banco do Brasil (conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e movimentação 
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exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do projeto selecionado neste 
Edital. 
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-CRDA” e 
emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
2021.1622-
0489-0467 

O Artista e a Lei de 
Incentivo 

Leandro Duarte 
Publio 

Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou 
federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
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-
1626.1785.721

6 

Jarabi: amor pela 
África, Etnias e 

Culturas no âmbito 
do Estado-Nação 

Celina 
Fernandes 
Gonçalves 

São Paulo 

Motivo:Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de endereço é do município de 
São Paulo.  
Complemento a ser realizado:- Comprovar o atendimento ao item 1.2.1.1. dos parâmetros específicos: “Caso o 
proponente pretenda beneficiar-se do disposto acima, deverá justificar que sua atuação artística ocorre, 
prioritariamente, fora da capital, declarando tal circunstância no sistema de inscrição e também comprovar domicílio 
em município do Estado de São Paulo que não seja a capital, o qual será verificado no momento da contratação. 

39/2021-
1626.1264.975

5 

Como empreender 
na economia 

criativa 

Flávia Cristina 
de Lima 

Jundiaí 

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

39/2021-
1626.2743.475

0 
Como viver de arte! 

Joana Nogueira 
Germani 

Campinas 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-CRDA” e 
emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
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39/2021-
1626.1456.719

0 

Mulheres a frente 
da Produção de 

Eventos e Gestão de 
Carreiras de Artistas 

Luciana teixeira 
silva 

Cotia 

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-
1625.8506.125

4 

PRODUÇÃO NA 
MÚSICA ERUDITA 

Welton Nadai Rio Claro 

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

39/2021-
1626.0221.968

0 

Cadê a Produção? 
conceitos básicos 
para produzir seu 

evento 

Tatiane Nunes 
Ferreira Gomes 

Taboão da 
Serra 

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

39/2021-
1623.7814.869

7 

Memória, Cultura e 
Produção Cultural 

Maria Eugenia 
Guimaraes 

Sorocaba 

Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado não possui validade.  
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-
1626.1213.492

7 

O Papel do Produtor 
Geral em Eventos 
de Artes Cênicas 

João Paulo Vital 
do Prado 

Mogi Guaçu 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais Certidão de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (fazenda.gov.br) 

39/2021-
1624.9318.540

4 

Caneta, papel e 
afeto - grandes 

projetos 

Helen de Paulo 
Araújo 

Limeira 

Motivo: Não enviou a declaração com os dados bancários da conta 
 Complementação a ser realizada: Enviar Declaração conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do 
Brasil  
 
 Motivo: 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-
1626.2211.813

A Estrada do 
Escritor 

Maria Cláudia 
Braga e Oliveira 

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  
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6 07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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-
1626.3162.397

0 

Materialize sua 
Ideia! 

Mariana Santos 
de Carvalho 

São Bernardo 
do Campo 

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

39/2021-
1626.2652.024

8 

Capoeira e 
Sustentabilidade 

Luciano Medina 
Neto 

Hortolândia 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não está datado dos últimos três meses (Nov e Dez/2021 ou 
jan/2022).  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  
 
Motivo: Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o 
proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII enviada sem assinatura do proponente. 
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 assinada. 
 
 Motivo: Foi apresentada Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo com prazo 
de validade vencida. 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do) com 
data de validade dentro do prazo de saneamento. 

39/2021-
1626.2648.035

7 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE CULTURA 

Lua Marina 
Juns Topp 

São Vicente 

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-
1626.2620.226

2 

Produção cultural - 
por que você 

PRECISA saber mais 
Rodrigo Peguin Mogi Guaçu 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais Certidão de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (fazenda.gov.br) 
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sobre isso. 

39/2021-
1623.5432.752

1 

OFICINA DE 
PRODUÇÃO - ARTE E 

CULTURA NA 
ECONOMIA 
CRIATIVA 

Ana Rubia de 
Oliveira Melo 

Mogi das 
Cruzes 

Motivo: Proponente apresentou a Certidão de Regularidade do FGTS-CRF em número de CNPJ. 
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-
1626.2738.759

6 

Descomplicando a 
Comunicação para 
Projetos Culturais 

Larissa Cezarino 
Moreira 

Piracicaba 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente e a documentação 
apresentada em substituição ao solicitado, não foi aceita.   
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 e a documentação 
apresentada em substituição ao solicitado, não foi aceita.  
 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-
1625.7689.352

3 

Distribuição 
Internacional de 
Documentários 

Renato 
Manganello 

Itu 

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

39/2021-
1625.5064.967

9 

Novos Produtores 
Culturais no Interior 

Yasmin Ramos 
de Azevedo 

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

39/2021-
1626.1968.393

7 

Elaboração de 
Roteiro para o seu 

Primeiro Curta 

José Adalto 
Cardoso 

Batatais 
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, 
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Metragem datado (dentro do período desta convocação). 

39/2021-
1623.1631.275

9 

Captação de 
patrocínios - 

Aprendendo na 
prática 

André Nunes da 
Silva 

Campinas 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição 
(comprovante enviado esta datado em 10/2019).   
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  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-
1625.6116.081

7 

Oficina de Produção 
Independente 

Franciscarla 
Marinho do 

Amaral 
Santo André 

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

39/2021-
1626.2168.796

0 

Ferramentas para a 
Elaboração de 

Projetos Culturais 

Sílvia Renata 
Braga e Oliveira 

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  
07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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-
1626.3005.986

0 
Cachola Inventiva 

Rodrigo Maia 
Marques 

Guarulhos 

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

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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-
1626.2256.336

4 

Mediação em Arte-
Educação - Como 

construir um 
projeto 

Edna Yumi 
Onodera 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado , esta datado em 01/2020, 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  
07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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.   
 
Motivo:Cadastro do CADIN não apresentado  
Complemento a ser realizado:Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, 
datado (entre o período desta convocação). 

39/2021-
1626.1368.784

4 

Videoaula: Políticas 
Públicas Culturais 

Marília Silveira 
Carvalho Alves 

Campinas 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. Complementação a ser realizada: Enviar a 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União (fazenda.gov.br) 

39/2021-
1626.2761.899

1 

Videoaula: 
Produção de 

acessibilidade 
cultural 

Isadora do 
Prado Ifanger 

Campinas 

 
Motivo: Foi apresentada o extrato bancário e não a declaração 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração da Conta Bancária conforme anexo IX disponibilizado no site do 
Edital no item anexos. 
 
Motivo: Foi apresentada o Anexo II - Declaração de Cessão de Direitos Autorais. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Declaração de CEI conforme anexo VIII disponibilizado no site do Edital no 
item anexos. 
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Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022), deve esta nominal ao proponente (se for em nome dos pais ou cônjuge), deve conter ao 
menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de casamento (cônjuge);  
 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: deve esta nominal ao proponente (se for em nome dos pais ou cônjuge), deve 
conter ao menos a cópia do RG/CPF (pais) ou certidão de casamento (cônjuge);Os comprovantes de endereço poderão 
ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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-
1626.2902.032

0 

Comunicação 
cultural para grupos 

artísticos 

Tatiana Valério 
Alves 

Campinas 

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

39/2021-
1624.4902.781

8 

As Rodas e Eventos 
na Capoeira Angola 

Dalila L B 
Monteiro 

São José dos 
Campos 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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-
1626.2898.607

2 

Personalidades da 
Música Raiz da 
Cuesta Paulista 

"Cinturão Caipira" e 
enredos de fatos 

musicados. 

Sergio Vieira Pardinho 

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-
1623.4269.997

9 

Problemas e 
soluções na 
Produção 

Ivanildo 
Manoel da Silva 

Osasco 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não possui data para validade 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. 
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39/2021-
1626.2887.182

3 

Inbound Marketing 
como ferramenta na 
gestão de projetos 

culturais 

Lucas Rabello 
Trindade Pulice 

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 Certidão de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (fazenda.gov.br) 

39/2021-
1626.3086.404

5 

Oficina: explorando 
produções em 

cidades pequenas 

Paulo Roberto 
de Matos 
Rodolfo 

Bertioga 

Motivo: Não enviou 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. 
Complementação a ser realizada: Enviar Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome 
do proponente no Banco do Brasil (conforme Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e movimentação 
exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria para realização do projeto selecionado neste 
Edital. 
 
Motivo: Proponente não apresentou a Certidão de Regularidade do FGTS-CRF 
Complementação a ser realizada: Caso não possua inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, encaminhe A 
Declaração preenchida com sua assinatura original, conforme modelo disponível no Anexo VIII. Caso o proponente 
possua a CEI, deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF. 
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba “e-CRDA” e 
emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1624.9183.520

6 

Diretrizes para 
Produção Cultural 

Isabelle 
Teixeira 

Mussalam 

Ribeirão 
Preto 

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

39/2021-
1626.2676.771

0 

A jornada de um 
artista musical e 
seus campos de 

atuação 

Wagner Felipe 
Silva 

São Bernardo 
do Campo 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não é valido.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  
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Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não é valido.   
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do).Motivo: 
Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos Federais Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União (fazenda.gov.br) 
 
Motivo: Não enviou Cadastro do CADIN encaminhado possui emissão fora do prazo da convocação. 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado (entre o período desta convocação). 

39/2021-
1625.9570.300

8 

PRODUTOR 
AUDIOVISUAL 

EMPREENDEDOR, 
COMO COMEÇAR? 

Maria IZABEL 
NEIVA 

Guarulhos 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui  data para validade do documento. 
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-
1626.1163.872

0 

LEGALIZAÇÃO 
LEGAL 

Eleni Alves 
Ferreira 

Taubaté 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais Certidão de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (fazenda.gov.br) 

39/2021-
1623.8466.305

9 

Introdução à 
produção de shows 

e eventos 

EDUARDO 
LUCAS RASSI 

Ribeirão 
Preto 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não esta nominal ao proponente.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  
 
Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não esta nominal ao proponente   
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Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (Nov e 
Dez/2021 ou jan/2022). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 
 
Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado não possui validade. 
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-
1626.2929.902

0 

CULTURA LIVRE: A 
RELAÇÃO ENTRE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
CULTURAIS E 
PEQUENOS 
COLETIVOS 

Eloisa Caravita 
Pellegrini 

Capivari 

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

39/2021-
1625.0029.890

7 

HISTORIA 
FONOGRÁFICA DO 
DISCO DE VINIL E 
CDs e CURSO DE 
DISCOTECAGEM 

FREDERICO 
BATISTA SILVA 

Ribeirão 
Preto 

Motivo: Não enviou 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-
1626.2684.518

Produção 
audiovisual: 

Tamires 
Vanessa da 

Jundiaí 
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 
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7 caminhos para 
viabilizar seu 

projeto 

Silva Dez/2021 ou jan/2022) em nome do proponente. Caso o comprovante seja em nome dos pais anexar também o RG e 
CPF do mesmo.  
 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.2 - 
Dívida Ativa 
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera  acessar a aba “e-CRDA” 
e emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São 
Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2750.185

3 
Música em Vídeo 

Angela Mariana 
da Silva 

São Paulo 

Motivo:Proponente optou por COTA DO INTERIOR, entretanto, o comprovante atual de endereço é do município de 
São Paulo.  
Complemento a ser realizado:- Comprovar o atendimento ao item 1.2.1.1. dos parâmetros específicos: “Caso o 
proponente pretenda beneficiar-se do disposto acima, deverá justificar que sua atuação artística ocorre, 
prioritariamente, fora da capital, declarando tal circunstância no sistema de inscrição e também comprovar domicílio 
em município do Estado de São Paulo que não seja a capital, o qual será verificado no momento da contratação. 

39/2021-
2021.1622-
4760-5403 

A Produção de um 
Festival de Música: 

Da concepção à 
execução 

William 
Vanderlei Lobo 

Leonotti 
Sorocaba 

1-Comprovante de endereçoMotivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da 
data da inscrição. Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos 
atrás (com data até há 14/07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de 
tributos municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de 
crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da  
 
Motivo: O proponente apresentou cadastro no CADIN ESTADUAL com pendência 
Complementação a ser realizada: Apresentar Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais  do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL: 
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx, datado no período dessa convocação em 
situação regular. Caso contrário, não poderemos contratar 
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39/2021-
1626.2875.404

7 

Como Posicionar 
seu Projeto na 

Internet 
Bruna Carvalho Barueri 

Motivo: Não apresentou 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-
1626.2832.900

3 

Oficina de 
Produções - 

Produção periférica 

Weslen 
crisostomo 

araujo 
Campinas 

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

39/2021-
1626.2269.532

8 

Planejamento 
estratégico e 

marketing para 
artistas 

independentes. 

Gustavo de 
Angelis 

Pimentel 

São José dos 
Campos 

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

39/2021-
1625.9424.563

8 

Português para 
Elaboração de 

Projetos Culturais 

Lucas Zanellato 
Michelani 

Americana 

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-
1626.2365.894

9 

Produtora Cultural 
minha profissão. 

Simone Alves 
Portugal 

Ribeirão 
Preto 

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

39/2021-
1626.2213.388

0 

5 passos importante 
para Gestão de 

Projetos Culturais 

Alexandre Alves 
dos Reis Santos 

Taboão da 
Serra 

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-
1626.2913.216

7 

Por trás das 
câmeras: guia 
básico para o 

desenvolvimento de 
projetos 

audiovisuais 

Viviane Caixeta 
de Mendonça 

Ribeirão 
Preto 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição (04/2020). 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (com data até  
07/2019). Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.0999.844

5 

Cultura popular e 
moda sustentável 

Mônica Horta Botucatu 

1 - 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. 
 
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). 
 
3 - Motivo: Anexo IX Declaração de Conta Corrente não foi encaminhada 
Complementação a ser realizada:  anexar a Declaração de Conta Corrente conforme Anexo IX. 

 

 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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As dúvidas sobre a utilização do sistema www.proacexpresso.sp.gov.br, conforme previsto no item IX do Edital, deverão ser 

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

 

São Paulo, 02 de março de 2022. 
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