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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.  

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

até as 23h59 do dia 11/04/2022: 

 

MODALIDADE A – ARTISTAS 

 

Num.Inscrição Nome do projeto Proponente  
Cidade do 

Proponente 
Complementação 

39/2021-
1626.2594.31

61 

“Acessar e Traduzir: 
trilhas para a criação em 
Dança Contemporâneo-

Brasileira”. 

Andrea 
Costa 
Soares 

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 (ou seja, datado até o mês de julho/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. 
2 - Motivo: Não foi apresentado o documento referente ao item 4.2.1 alínea ‘d’ dos 
parâmetros gerais .  
Complementação a ser realizada: Declaração com assinatura original de que não possui 
inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme 
Anexo VIII. 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: A Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas apresentada foi emitida por um 
CNPJ. Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
(http://www.tst.jus.br/certidao/) emitida a partir do CPF da proponente. 
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39/2021-
1624.4568.57

21 

pequenos gestos - 
escrevendo em crochê 

Nara Coló 
Rosetto 

São Paulo 

Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada foi realizada a partir de um 
CPF diferente do correspondente à proponente.  
Complemento a ser realizada: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções 
Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, 
datado (entre o período desta convocação) e consultado com o CPF da proponente. 

39/2021-
1625.2445.70

38 
O ator diakético 

Ney Luiz 
Piacentini 

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 https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir 
2 - Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas  
http://www.tst.jus.br/certidao/ 
 

39/2021-
1623.5092.59

26 
Profissão Violeiro 

Ricardo 
Vignini 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos de 
emissão quando contados até a data da inscrição no Edital nº 39/2021.   
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 
(dois) anos atrás (ou seja, datado até o mês de julho/2019). 
  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, 
celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz 
de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1624.3920.95

33 

Colhendo e Encenando 
Histórias e Memórias - 

Videoaula sobre criação 
de projeto de oficina de 

resgate de memórias por 
meio do teatro 

Janaina 
Sant´Ana 
Cinquini 

São Paulo 

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

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir
http://www.tst.jus.br/certidao/
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do


 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

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

 

39/2021-
1626.2662.84

38 

O olhar sensível e o gesto 
essencial da marionete 

Juliana 
Notari de 
Moraes 

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 (ou seja, datado até o mês de julho/2019) em nome do proponente ou de 
parente, desde que o parentesco seja comprovado.  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, 
celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz 
de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.1063.22

55 
Loyembo 

Mabiala 
Nkombo 

São Paulo 

1 - Motivo: Declaração apresentada não apresenta o RG do proponente.  
Complemento a ser realizado: Enviar a declaração (conforme Anexo IX) devidamente 
preenchida com os dados da conta corrente aberta no CPF do proponente junto ao Banco 
do Brasil. 
 
2 - Motivo: O comprovante de endereço antigo não foi apresentado. O contrato de locação 
apresentado não possui dois anos de emissão quando 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 (ou seja, datado até o mês de julho/2019). Os comprovantes de endereço 
poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; 
contas de concessionárias de 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: Declaração apresentada não apresenta o RG do proponente.  
Complementação a ser realizada: Declaração, devidamente preenchida, com assinatura 
original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente 
não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar 
Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. 
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39/2021-
1626.2916.94

27 

Técnicas para guitarra no 
blues rock brasileiro 

moderno 

Daniel 
Gerber 

São Paulo 

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

39/2021-
1625.1722.03

78 

Construção e manipulação 
de bonecos com materiais 

do cotidiano 

Edson Luis 
Gon 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada apenas uma consulta aos Comunicados no CADIN. É necessário 
que o proponente consulte os inscritos no CADIN e demonstre que seu CPF não possui 
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 (entre o 
período desta convocação). 

39/2021-
1626.2879.53

36 

POESIA VISUAL E OUTROS 
EXPERIMENTOS 

BIOGRÁFICOS: a escrita 
sobre si em multimeios 

Olivia 
Girotto 
Saraiva 

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 (ou seja, datado até o mês de julho/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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 apresentou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir 
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir


 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

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

 

39/2021-
1626.1797.32

21 

Novas Abordagens para a 
Viola Caipira de 10 cordas 

com Bemti 

Luis 
Gustavo 
Oliveira 

Coutinho 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos de 
emissão se contados até o período de inscrição no Edital nº 39/2021.  Complementação a 
ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás 
(ou seja, datado até o mês de julho/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, 
celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz 
de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1623.8576.68

51 

Processo criativo de um 
espetáculo de teatro_ A 
CHAVE DO LABIRINTO 

Regina 
França 

São Paulo 

1 - Motivo: Dos comprovantes de endereço antigo apresentados, um não possui mais de 2 
anos de emissão quando contados até o período de inscrição no Edital nº 39/2021, e o 
outro (Nota Fiscal) não é aceito pelo Programa como comprovante.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 
(dois) anos atrás (ou seja, datado até o mês de julho/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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 não foi apresentado.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos 
últimos três meses (jan, fev ou mar/2022) 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, ou outro capaz 
de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1625.0871.18

21 

A Autoficção na 
construção da 
dramaturgia 

Marcelo 
Luis Dias 

São Paulo 

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 
(http://www.tst.jus.br/certidao/ consultada a partir do CPF do proponente. 

http://www.tst.jus.br/certidao/
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39/2021-
1626.2090.68

05 

MINHA EXPERIÊNCIA NO 
“TRAIR E COÇAR É SÓ 

COMEÇAR” 

Miguel 
Angelo da 

Silva Bretas 
São Paulo 

Motivo: A Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo 
apresentada está 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  e dentro do prazo de validade. 

39/2021-
1625.8651.13

33 

CANÇÕES DE ALDIR 
BLANC E PAULO CÉSAR 

PINHEIRO 

BRUNO 
APENE 
CONDE 

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

39/2021-
1626.1098.45

75 

As luzes do teatro de 
sombras 

SILVIA 
GODOY 

AIRES DE 
SOUZA 

Taubaté 

1 - Motivo: Declaração de Conta Corrente não apresentada 
Complemento a ser realizado: Enviar a declaração (Anexo IX) devidamente preenchida com 
os dados da conta corrente aberta no CPF do proponente junto ao Banco do Brasil. 
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 (ou seja, datado até o mês de julho/2019). 
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, 
celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz 
de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1625.3457.70

84 

Aula de Papel artesanal e 
reciclado com fibra 
vegetal da casca da 

cebola. 

catarina 
carvalho 
dantas 

cavalcante 

Caraguatatu
ba 

Motivo: Declaração de Conta Corrente não apresentada 
Complemento a ser realizado: Enviar a declaração (Anexo IX) devidamente preenchida com 
os dados da conta corrente aberta no CPF do proponente junto ao Banco do Brasil. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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39/2021-
1623.7638.21

32 

Teoria e Pratica do 
Malabarismo - Passe de 

Claves 

Vitor 
Poltronieri 

Campinas 

1 - Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não foi aceito  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos 
últimos três meses (jan, fev ou mar/2022) nominal ao proponente.  
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 (ou seja, datado até o mês de julho/2019). 
 Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, 
celular, cartão de crédito; correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz 
de comprovar o domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.1844.59

57 

Comicidade e História do 
Circo por uma perspectiva 

Trans 

Vulcanica 
Pokaropa 

Costacurta 
Rodrigues 

Presidente 
Bernardes 

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

39/2021-
1626.2689.63

29 

Olivia - Meu Corpo um 
Manifesto 

Olivia 
Daniele 

Machado 
Majzoub 

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

39/2021-
1624.4516.68

O Retrato íntimo na 
fotografia 

Isabela 
Tozini Silva 

Cabreúva 
Motivo: Declaração de Conta Corrente não apresentada 
Complemento a ser realizado: Enviar a declaração (Anexo IX) devidamente preenchida com 
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09 os dados da conta corrente aberta no CPF do proponente junto ao Banco do Brasil. 

39/2021-
1625.9444.02

68 

LINGUAGEM 
FOTOGRÁFICA OU A 
FOTOGRAFIA COMO 

LINGUAGEM 

José Alberto 
Sarquis 

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

39/2021-
1626.2706.68

92 

Palavras Moídas Na Hora - 
Quem Vive, Conta. 

Belen 
PALKOVSKY 

Campinas 

1 - Motivo: Declaração de Conta Corrente não apresentada 
Complemento a ser realizado: Enviar a declaração (Anexo IX) devidamente preenchida com 
os dados da conta corrente aberta no CPF do proponente junto ao Banco do Brasil.  
2 - Motivo: Não foi anexado comprovante de endereço antigo com mais de 2 anos da data 
da inscrição.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 
(dois) anos atrás (ou seja, datado até o mês de julho/2019).  
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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: Certidão do FGTS apresentada em nome de PJ 
Complementação a ser realizada: Declaração com assinatura original de que não possui 
inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme 
Anexo VIII. 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: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente 
devera  acessar a aba superior da página “e-CRDA” e emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da 
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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-
1626.0499.56

61 

Fundamentos básicos da 
música tonal: escalas 
diatônicas e campo 

harmônico. 

Pedro 
Barsalini 

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

39/2021-
1626.2004.81

01 

MÉTODO ALTERNATIVO 
DE CONSTRUÇÃO DE 

INSTRUMENTOS 

João 
Antônio 

Lejambre 
Limeira 

Motivo: A consulta das Sanções Administrativas encaminhada, está em nome de PJ. 
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-
1626.2099.98

92 

OFICINA DE PERCUSSÃO 
DE ESCOLA DE SAMBA 

Décio 
Cesarini 
Junior 

Campinas 

1 - Motivo: Não foi apresentado o documento referente ao item 4.2.1 alínea ‘d’ dos 
parâmetros gerais.  
Complementação a ser realizada: Declaração com assinatura original de que não possui 
inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme 
Anexo VIII. Obs. Proponente apresentou Certidão do FGTS em nome de PJ. 
 
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 (ou seja, datado até o mês de julho/2019). 
Os comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos 
municipais, estaduais ou federais; contas de concessionárias de 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-
1625.6691.77

59 

Afinações e timbres da 
rabeca brasileira 

Catarina 
Schmitt 

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

39/2021-
1625.9500.53

64 

Voz Presente - prática de 
canto compartilhada 

Anabela 
Leandro 

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

 

 

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

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