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PROCESSO:  SCEC-PRC-2021/01211 

ASSUNTO: COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC Nº 10/2021 - Circo / Produção / Artistas Individuais / Grupos 

(presencial e/ou online) 

 

COMUNICADO SOBRE COMPLEMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC N° 10/2021 - 

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

 

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 às 23h59 do dia 23/12/2021: 

 

Num.Inscrição Nome do projeto 
Tipo de 

pessoa (fisica 
ou Jurídica) 

Proponente 
Nome 

Proponente 
Cidade 

Complementação 

10/2021-
1624.5896.6259 

BACKSTAGE um show 
atrás das cortinas 

Pessoa Jurídica 
ARENA CIRCUS 

E EVENTOS 
LTDA ME 

São Paulo 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais:  
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDCo
njuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1 
 
Motivo: Certidão vencida 
 

10/2021-
1625.1009.2536 

Trampwall Pessoa Física Rafaela Oliveira Santos 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 
contados até último dia de inscrição do Edital, conforme item IV 
(Parâmetros Específicos). 
Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses, 
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 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
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município de domicílio do proponente, conforme item 1.2.1.1. 
 
Motivo: Comprovante de endereço enviado não está no nome 
do proponente e não foi comprovado o vínculo com o titular dos 
comprovantes enviados. 
 

10/2021-
1623.8895.9868 

Serenatas sem Fronteiras Pessoa Jurídica 
Palhaços Sem 

Fronteiras 
Brasil - PSFB 

São Paulo 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – CRCE, em 
caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos, datado do dia do 
envio da documentação à Secretaria. 
 
Motivo: Não enviou o Certificado de Regularidade Cadastral de 
Entidade – CRCE, em caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos, 
datado do dia do envio da documentação à Secretaria. 
 

10/2021-
1625.4373.0460 

MALABARISMO 
POSSÍVEL - O 
ESPETÁCULO 

Pessoa Jurídica 

RELATIVO 
PRODUÇÃO 
CULTURAL 

LTDA 

São Paulo 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
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/cadi
n.aspx, datado do dia do envio da documentação à Secretaria 
 
Motivo: Documento faltante 
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10/2021-
1625.5045.0997 

NUTAR - Girando pelo fio 
do tempo 

Pessoa Jurídica 

MATIAS JOSE 
CORDERO 
DONOSO 

35637661855 

São Paulo 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 
 
Motivo: Documento faltante 
 

10/2021-
1625.5334.7102 

Tem Um Palhaço Na 
Praça 

Pessoa Física 
gleiston 
pedroso 

Campinas 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 
contados até último dia de inscrição do Edital, conforme item IV 
(Parâmetros Específicos). 
 
Motivo: Comprovante de endereço enviado não é de pelo 
menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia de inscrição 
do Edital, conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
 

10/2021-
1625.1669.2408 

Curiosa Coisa Pessoa Jurídica 
Joana de 

Toledo Piza ME 
Campinas 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Certidão de regularidade perante o agente gestor do FGTS: 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesq
uisa.asp  
 

http://www.tst.jus.br/certidao/
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 Motivo: Documento faltante 
 

10/2021-
1623.6342.1883 

(Re)Doma Pessoa Física 
Kelly Cristina 

Cheretti 
Campinas 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
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 
 
Motivo: Documento faltante, devendo o proponente emitir a e-
crda no link indicado. 
 

10/2021-
1625.5805.8227 

Telefone Sem Fio - A 
Jornada 

Pessoa Física 
Pamela de 

Assis Castro 
Leoni 

Campinas 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
a)   Declaração, conforme Anexo XII, 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: Documento faltante. 
 

10/2021-
1623.2672.0641 

Circo em Ciclos Pessoa Física Victor Candido São Paulo 
 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  

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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Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 
contados até último dia de inscrição do Edital, conforme item IV 
(Parâmetros Específicos). 
 
Motivo: Comprovante de endereço enviado não é de pelo 
menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia de inscrição 
do Edital, conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
 

10/2021-
1625.4097.9481 

Emergir Pessoa Física Sara Peper São Paulo 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 
contados até último dia de inscrição do Edital, conforme item IV 
(Parâmetros Específicos).  
Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses, 
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. 
 
Motivo: Comprovantes enviados ilegíveis 
 

10/2021-
1625.5085.2730 

PICARETA Pessoa Física 
IANA 

ALMANÇA 
MONTANHA 

Ribeirão Preto 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 
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contados até último dia de inscrição do Edital, conforme item IV 
(Parâmetros Específicos). 
 
Motivo: Comprovante de endereço enviado não é de pelo 
menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia de inscrição 
do Edital, conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
 

10/2021-
1625.5279.6384 

O Gesto Acrobático - O 
Espetáculo 

Pessoa Física 
Mario Eliseo 

Garay Olivares 
São Paulo 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 
 
Motivo: Documento faltante 
 

10/2021-
1623.8030.4870 

Brinquedos da terra Pessoa Física 
Lucia Veronica 
Blasina Lucia 

Blasina 
São Paulo 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 
contados até último dia de inscrição do Edital, conforme item IV 
(Parâmetros Específicos). 
 
Motivo: Comprovante de endereço enviado não é de pelo 
menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia de inscrição 
do Edital, conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
 

 

http://www.tst.jus.br/certidao/
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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, 21 de dezembro de 2021. 

http://www.proacexpresso.sp.gov.br/
mailto:suportesistemaproac@sp.gov.br

