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SCEC-PRC-2021/01211 

INTERESSADO: Unidade de Fomento à Cultura 

ASSUNTO: Edital ProAC nº 10/2021 – Circo / Produção / Artistas Individuais / Grupos (presencial e/ou online)

 

CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO 
Individuais / Grupos (presencial e/ou online) 

 

Trata-se da análise da documentação dos 

Específicos) do referido Edital. 

 

SANEAMENTO DE FALHAS:  

 

Aos interessados, destacamos o item do Edital qu

 
6.2.5. Será permitido o saneamento de falhas
Secretaria no Diário Oficial do Estado – D.O.E.. 
 

6.2.5.1. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do proponente nem sua situação jurídica, conforme ite
que devem manter-se dentro das disposições previstas neste 

 
6.2.5.2. Entende-se por saneamento de falhas: envio de do
ilegíveis e de documentos sem assinatura, com assinatura fixada como imagem ou com prazo de validade vencido.
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Circo / Produção / Artistas Individuais / Grupos (presencial e/ou online)

CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL PROAC N° 10

se da análise da documentação dos proponentes selecionados e suplentes, conforme disposto no item 6.2 (Parâmetros 

Aos interessados, destacamos o item do Edital que regra o saneamento de falhas:  

saneamento de falhas na documentação de que trata o subitem 6.2, conforme publicação de convocação da 

6.2.5.1. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do proponente nem sua situação jurídica, conforme ite
se dentro das disposições previstas neste Edital. 

se por saneamento de falhas: envio de documentos faltantes ou reenvio de documentos incompletos, de documentos 
sem assinatura, com assinatura fixada como imagem ou com prazo de validade vencido.

Circo / Produção / Artistas Individuais / Grupos (presencial e/ou online) 

0/2021 - / Produção / Artistas 

disposto no item 6.2 (Parâmetros 

na documentação de que trata o subitem 6.2, conforme publicação de convocação da 

6.2.5.1. O saneamento de falhas não altera as condições de participação do proponente nem sua situação jurídica, conforme item IV, 

cumentos faltantes ou reenvio de documentos incompletos, de documentos 
sem assinatura, com assinatura fixada como imagem ou com prazo de validade vencido. 
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6.2.5.3. A Comissão de Análise de Documentação convocará os proponentes in
falhas na documentação no prazo máximo de 
 
6.2.5.4. O saneamento de falhas será feito exclusivamente através do sistema online, conforme pub
Documentação no D.O.E. 

 

 

A Comissão de Documentação convoca para saneamento de falhas os proponentes a seguir:

 

PROJETOS SELECIONADOS: 

Num.Inscrição Nome da Proposta Proponente

10/2021-
1623.8895.9868 

Serenatas sem Fronteiras 
Palhaços Sem 
Fronteiras Brasil 
PSFB 

10/2021-
1624.2796.8114 

Três pratos de trigo para 
três palhaces tristes 

DANIELE BUSATTO 
MENDONCA 
34748205830
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6.2.5.3. A Comissão de Análise de Documentação convocará os proponentes inabilitados, por meio do D.O.E., para sanar as eventuais 
falhas na documentação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis da publicação da convocação no D.O.E..

6.2.5.4. O saneamento de falhas será feito exclusivamente através do sistema online, conforme publicação da Comissão de Análise de 

A Comissão de Documentação convoca para saneamento de falhas os proponentes a seguir: 

Proponente 
Tipo de 

proponente 
Cidade do 

proponente 
Nota 
final 

Palhaços Sem 
Fronteiras Brasil - Pessoa 

Jurídica 
São Paulo 9,13 

1 - Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital:
apresentado 
portanto, está divergente do modelo do Edital.
2 - Não cumpriu com a alínea ‘e’ e 'f' do item 6.2.1 
dos Parâmetros Específicos: Não apresentou 
documentos dos representantes legais que assinam 
em conjunto, conforme cons
Associação.

DANIELE BUSATTO 
MENDONCA 
34748205830 

Pessoa 
Jurídica 

São Carlos 8,87 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital:
apresentado está divergente do modelo do Edital, 
não consta os dados da Pessoa Jurídica..

abilitados, por meio do D.O.E., para sanar as eventuais 
da convocação no D.O.E.. 

licação da Comissão de Análise de 

Justificativa do avaliador 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital: Documento 
apresentado não consta o nome da Pessoa Jurídica, 
portanto, está divergente do modelo do Edital. 

Não cumpriu com a alínea ‘e’ e 'f' do item 6.2.1 
dos Parâmetros Específicos: Não apresentou 
documentos dos representantes legais que assinam 
em conjunto, conforme consta no contrato social da 
Associação. 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital: Documento 
apresentado está divergente do modelo do Edital, 
não consta os dados da Pessoa Jurídica.. 
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10/2021-
1625.1669.2408 

Curiosa Coisa Joana de Toledo Piza 
ME 

10/2021-
1623.9541.9573 

A Mulher Bala 
Priscila Senegalho
Souza 

10/2021-
1623.9719.8799 Pororoca Parangolé Layla Roiz Pontes

10/2021-
1624.6503.6346 Tarântula Transita 

Vulcanica Pokaropa 
Costacurta Rodrigues
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Joana de Toledo Piza Pessoa 
Jurídica 

Campinas 8,79 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital:
apresentado está  divergente do modelo do Edital. 
Não consta os dados da Pessoa Jurídica.

Priscila Senegalho de 
 

Pessoa 
Física 

Jacareí 9,37 

Não enviou a Declaração de inscrição.
Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital: Documento não é 
o solicitado no item. Apresentar a Declaração de 
Inscrição, conforme Anexo VI do 

Layla Roiz Pontes 
Pessoa 
Física São Paulo 9,53 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital: Nome do projeto 
não informado na Declaração de Inscrição.

Vulcanica Pokaropa 
Costacurta Rodrigues 

Pessoa 
Jurídica 

Presidente 
Bernardes 8,99 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital: Declaração 
incompleta, faltam
(pessoa física).

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital: Documento 
apresentado está  divergente do modelo do Edital. 
Não consta os dados da Pessoa Jurídica. 

Não enviou a Declaração de inscrição. 
Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital: Documento não é 
o solicitado no item. Apresentar a Declaração de 
Inscrição, conforme Anexo VI do modelo do Edital. 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital: Nome do projeto 
não informado na Declaração de Inscrição. 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital: Declaração 
incompleta, faltam os dados do responsável legal 
(pessoa física). 
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10/2021-
1625.3412.3817 

Dona Miúda para Menores 
Missiaggia & 
Cavalcanti Produções 
Artísticas LTDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

 

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

Missiaggia & 
Cavalcanti Produções 
Artísticas LTDA-ME 

Pessoa 
Jurídica 

São José do 
Rio Preto 

8,98 

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 6.2.1 
(Parâmetros 
incompatível com o objeto do Edital.
 
“Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato Social, 
devidamente registrado. No caso de inscrição de 
Microempreendedor Individual 
Certificado da Condição de Microemp
Individual. 1 
seu ato constitutivo que a área de atuação é 
compatível com o objeto deste Edital e que possui 
sede há mais de 02 (dois) anos no Estado de São 
Paulo”. 

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital: Área de atuação 
incompatível com o objeto do Edital. 

“Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato Social, 
devidamente registrado. No caso de inscrição de 
Microempreendedor Individual – MEI, apresentar 
Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual. 1 - A pessoa jurídica deverá comprovar no 
seu ato constitutivo que a área de atuação é 
compatível com o objeto deste Edital e que possui 
sede há mais de 02 (dois) anos no Estado de São 
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PROJETOS SUPLENTES: 

Num.Inscrição Nome da Proposta Proponente

10/2021-
1623.7771.6844 O trapezista 

L.R.M.CALDAS 
PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS EPP
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Proponente 
Tipo de 

proponente 
Cidade do 

proponente 
Nota 
final Justificativa do avaliador

CALDAS 
PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS EPP 

Pessoa Jurídica São Paulo 8,93 

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 
Edital: Não consta no requerimento 
apresentado a descrição do objeto/área 
de atuação.
“Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato 
Social, devidamente registrado. No caso 
de inscrição de Microempreendedor 
Individual 
da Condição de Microempreendedor 
Individual.
comprovar no seu ato constitutivo que a 
área de atuação é compatível com o 
objeto deste Edital e que possui sede há 
mais de 02 (dois) anos no Estado de São 
Paulo”. 

Justificativa do avaliador 

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 

Não consta no requerimento 
apresentado a descrição do objeto/área 
de atuação. 
“Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato 
Social, devidamente registrado. No caso 
de inscrição de Microempreendedor 
Individual – MEI, apresentar Certificado 
da Condição de Microempreendedor 
Individual. 1 - A pessoa jurídica deverá 
comprovar no seu ato constitutivo que a 
área de atuação é compatível com o 
objeto deste Edital e que possui sede há 
mais de 02 (dois) anos no Estado de São 
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10/2021-
1625.2518.5813 

Cabaré da Pequena 
Trupe 

Eduardo do Amaral 
Marques 
34544618800.ME
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Eduardo do Amaral 
Marques 
34544618800.ME 

Pessoa Jurídica São Bernardo 
do Campo 8,38 

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 
Edital: Área de atuação incompatível com 
o objeto do Edital.
 
“Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato 
Social, devidamente registrado. No caso 
de inscrição de Microempreendedor 
Individual 
da Condição de Microempreendedor 
Individual.
Microempreended
atividades compatíveis serão analisadas 
na atividade principal ou secundária 
devidamente demonstradas no 
Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual. O 
proponente deverá comprovar em seu 
Certificado o CNAE compatível com
objeto deste Edital.

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 

Área de atuação incompatível com 
objeto do Edital. 

“Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato 
Social, devidamente registrado. No caso 
de inscrição de Microempreendedor 
Individual – MEI, apresentar Certificado 
da Condição de Microempreendedor 
Individual. Em caso de proponente 
Microempreendedor Individual – MEI, as 
atividades compatíveis serão analisadas 
na atividade principal ou secundária 
devidamente demonstradas no 
Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual. O 
proponente deverá comprovar em seu 
Certificado o CNAE compatível com o 
objeto deste Edital. 
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10/2021-
1625.4100.8781 FIM FERNANDA SUAIDEN
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FERNANDA SUAIDEN Pessoa Jurídica São Paulo 8,42 

1 - Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 
Edital: Área de atuação incompatível com 
o objeto do Edital.
 
“Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato 
Social, devidamente registrado. No caso 
de inscrição de Microempreendedor 
Individual 
da Condição de Microempreendedor 
Individual.
Microempreendedor Individual 
atividades compatíveis serão analisadas 
na atividade principal ou secundária 
devidamente demonstradas no 
Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual. O 
proponente deverá comprovar em seu 
Certificado o CNAE compatível com o 
objeto deste Edi

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 

Área de atuação incompatível com 
o objeto do Edital. 

“Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato 
Social, devidamente registrado. No caso 
de inscrição de Microempreendedor 
Individual – MEI, apresentar Certificado 
da Condição de Microempreendedor 
Individual. Em caso de proponente 
Microempreendedor Individual – MEI, as 
atividades compatíveis serão analisadas 
na atividade principal ou secundária 
devidamente demonstradas no 
Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual. O 
proponente deverá comprovar em seu 
Certificado o CNAE compatível com o 
objeto deste Edital. 
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10/2021-
1625.4938.0087 Circo Show Vintage J. Q Vargas 

Produções 

10/2021-
1625.5766.7169 

CABARÉ DO FIM DO 
MUNDO, NEM TUDO 
ESTÁ PERDIDO 

Federação 
Prudentina
Teatro e Artes 
Integradas

10/2021-
1625.6079.1856 Sobre as ondas 

THAYS OLIVEIRA DE 
CARVALHO 
33539607838
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J. Q Vargas 
Produções - EPP Pessoa Jurídica São Paulo 8,57 

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 
Edital: Requerimento apresentado não 
consta a descrição do objeto/ área de 
atuação.
 
“Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato 
Social, devidamente registrado. No caso 
de inscrição de Microempreendedor 
Individual 
da Condição de Microempreendedor 
Individual.
comprovar no seu 
área de atuação é compatível com o 
objeto deste Edital e que possui sede há 
mais de 02 (dois) anos no Estado de São 
Paulo”. 

Federação 
Prudentina de 
Teatro e Artes 
Integradas 

Pessoa Jurídica Presidente 
Prudente 8,34 

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 
Edital: Não foi possível avaliar  devido a 
indisponibilidade do documento/ arquivo 
com falha.

THAYS OLIVEIRA DE 
CARVALHO 
33539607838 

Pessoa Jurídica Santos 8,39 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 
Edital: Documento apresentado está 
divergente do modelo do Edital, faltam 
os dados da pessoa jurídica.

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 

Requerimento apresentado não 
consta a descrição do objeto/ área de 
atuação. 

“Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato 
Social, devidamente registrado. No caso 
de inscrição de Microempreendedor 
Individual – MEI, apresentar Certificado 
da Condição de Microempreendedor 
Individual. 1 - A pessoa jurídica deverá 
comprovar no seu ato constitutivo que a 
área de atuação é compatível com o 
objeto deste Edital e que possui sede há 
mais de 02 (dois) anos no Estado de São 

 

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 

Não foi possível avaliar  devido a 
indisponibilidade do documento/ arquivo 
com falha. 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 
6.2.1 (Parâmetros Específicos) do 

Documento apresentado está 
divergente do modelo do Edital, faltam 

os da pessoa jurídica. 
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10/2021-
1625.3595.2665 FOOD TRUQUES PEDRO NOGUEIRA 

MUCCIOLO MACEDO

 

As dúvidas sobre a utilização do sistema (www.proacexpresso.sp.gov.br

para o e-mail: suportesistemaproac@sp.gov.br 
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PEDRO NOGUEIRA 
MUCCIOLO MACEDO Pessoa Física São Paulo 8,53 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 
6.2.2 (Parâmetros Específicos) do Edital: 
A declaração de inscrição apresentada 
está com conteúdo divergente da 
disponibilizada no Edital, conforme 
Anexo IV. 
Enviar a Declaração conforme modelo 
correto disponível no An

www.proacexpresso.sp.gov.br), conforme previsto no item IX do Edital, deverão ser encaminhadas 

São Paulo, 12 de novembro de 2021. 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 
6.2.2 (Parâmetros Específicos) do Edital: 
A declaração de inscrição apresentada 
está com conteúdo divergente da 
disponibilizada no Edital, conforme 
Anexo IV.  
Enviar a Declaração conforme modelo 
correto disponível no Anexo VI do Edital. 

conforme previsto no item IX do Edital, deverão ser encaminhadas 


