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PROCESSO:  SCEC-PRC-2022/00477 

ASSUNTO: CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL PROAC Nº 27/2022 - Literatura / 

Implantação, Reforma, Ampliação ou Modernização de Biblioteca 

 

CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL PROAC N° 27/2022 - 

“Literatura / Implantação, Reforma, Ampliação ou Modernização de Biblioteca” 

 

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

Específicos) do referido Edital. 

 

SANEAMENTO DE FALHAS:  

 

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

 

6.2.5. Será permitido o saneamento de falhas na documentação de que trata o subitem 6.2, conforme publicação de convocação da 

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 item IV, 

que devem manter-se dentro das disposições previstas neste Edital. 

 

6.2.5.2. Entende-se por saneamento de falhas: envio de documentos faltantes ou reenvio de documentos incompletos, de documentos 

ilegíveis e 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 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 on-line, conforme publicação da Comissão de Análise de 

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 
Tipo de 

proponente 
Cidade do 

proponente 
Justificativa do avaliador 

27/2022-
1651.2745.0679 

Biblioteca 
Comunitária de 

Rubião Jr. 

GUSTAVO DE 
PAULA 

MINEIRO 
30965177890 

Pessoa 
Jurídica 

Botucatu 

MOTIVO: A declaração de inscrição apresentada contém dados divergentes (numero do RG informado difere do 
numero do documento apresentado)  
SANEAMENTO: Enviar a Declaração de inscrição assinada pelo responsável legal da empresa, devidamente 
preenchida com dados de acordo com os documentos do proponente conforme Anexo III do Edital 

27/2022-
1654.5332.7081 

Comunidade 
Leitora 

Associação 
Cultural 

Recreativa 
Esportiva Bloco 

do Beco 

Pessoa 
Jurídica 

São Paulo 

MOTIVO: A declaração de inscrição apresentada está divergente do modelo disponibilizado no Anexo VI do 
Edital. (RG divergente do documento apresentado e item 10 incompleto) 
SANEAMENTO: Enviar a Declaração de inscrição assinada, conforme modelo do Anexo VI do Edital. (corrigir o RG 
e o item 10 da declaração). 

27/2022-
1654.7142.1942 

Cinemateca 
Brasileira - 

Programa de 
Digitalização e 

Difusão de 
Coleções 

Bibliográficas 

Sociedade 
Amigos da 

Cinemateca 

Pessoa 
Jurídica 

São Paulo 

MOTIVO: A declaração de inscrição apresentada está divergente do modelo disponibilizado no Anexo III do 
Edital. (conforme estatuto, são duas pessoas assinando o documento) 
SANEAMENTO: Enviar a Declaração de inscrição assinada, conforme modelo do Anexo III do Edital. (indicar a 
outra pessoa que assina junto com o presidente) 
 
MOTIVO: Não apresentou o documento de eleição de posse. 
SANEAMENTO: Enviar o documento de eleição de posse. 
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MOTIVO: Não apresentou o copia de RG e CPF dos representantes legais. 
SANEAMENTO: Enviar o copia de RG e CPF dos representantes legais. 

27/2022-
1654.7967.8231 

ZL – ZONA DE 
LEITURA RURAL 

E URBANA 

Associação dos 
moradores 
unidos do 

bairro Carlos 
Gomes e 

adjacências 

Pessoa 
Jurídica 

Campinas 

MOTIVO: O Ato constitutivo não comprova objeto de atividades artísticas e culturais, conforme estabelece a 
alínea ‘c-1’ do item 6.2.1 
SANEAMENTO: Comprovar o atendimento ao item 6.2.1 – alínea ‘c-1’:1) A Pessoa Jurídica deverá comprovar no 
seu ato constitutivo ter como objetivo atividades artísticas e culturais e que possui sede ou domicílio há mais de 
02 (dois) anos no Estado de São Paulo 

27/2022-
1654.8244.9143 

BIBLIOTECA 
MARIA HELENA 

MARDEGAN 
SCABELO: A 

OCA DOS 
LIVROS 

Oca Associação 
da Aldeia de 
Carapicuíba 

Pessoa 
Jurídica 

Carapicuíba 

MOTIVO: A declaração de inscrição apresentada não contém assinatura do responsável legal da proponente 
pessoa jurídica, conforme indicado no ato constitutivo apresentado. (ata de eleição e posse) 
SANEAMENTO: Enviar a Declaração de inscrição (Anexo III do Edital) assinada pelo proponente (responsável legal 
– Diretoria Executiva) da empresa. 

 

PROJETOS SUPLENTES: 

Num.Inscrição 
Nome da 
Proposta 

Proponente 
Tipo de 

proponente 
Cidade do 

proponente 
Justificativa do avaliador 

27/2022-
1654.6041.1695 

MODERNIZAÇÃ
O DA 

BIBLIOTECA 
COMUNITÁRIA 

DESPERTAR 

Associação 
Comunitária 

Despertar 

Pessoa 
Jurídica 

São Paulo 

MOTIVO: A declaração de inscrição apresentada não contém assinatura do responsável legal da proponente 
pessoa jurídica, conforme indicado no ato constitutivo apresentado. (ata de eleição e posse) 
SANEAMENTO: Enviar a Declaração de inscrição assinada pelo proponente (responsável legal - Diretor 
Presidente) da empresa, conforme Anexo III do Edital.    
 
MOTIVO: Não apresentou o RG do responsável legal da empresa   
SANEAMENTO: Enviar o RG do Diretor Presidente da empresa. 
 
MOTIVO: Não apresentou o CPF do responsável legal da empresa   
SANEAMENTO: Enviar o CPF do Diretor Presidente da empresa. 
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27/2022-
1654.6283.0349 

Projeto 
Ampliação da 

Coleção 
Referências  

para a 
Consolidação 
da Biblioteca  
do Memorial 

da Resistência 
de São Paulo 

Associação 
Pinacoteca 

Arte e Cultura 

Pessoa 
Jurídica 

São Paulo 

MOTIVO: A declaração de inscrição apresentada está divergente do modelo disponibilizado no Anexo III do 
Edital. 
SANEAMENTO: Enviar a Declaração de inscrição assinada, conforme modelo do Anexo III do Edital. 
 
MOTIVO: Não apresentou o documento de eleição de posse de seus administradores. 
SANEAMENTO: Enviar o documento de eleição de posse de seus administradores. 

27/2022-
1654.6095.8635 

Jardim Literário 
Michele 
Vitorato 
Eugênio 

Pessoa 
Jurídica 

Pederneiras 

MOTIVO: A declaração de inscrição apresentada não contém dados do responsável legal (Nome, CPF, RG, 
endereço de domicílio), sendo apresentados somente os dados da Pessoa Jurídica 
SANEAMENTO: Enviar a Declaração de inscrição assinada pelo responsável legal da empresa, devidamente 
preenchida com todos os dados conforme modelo disponível no Anexo III do Edital. 
 
MOTIVO : De acordo com o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual apresentado, a empresa 
não comprova sede há mais de 02 (dois) anos no Estado de São Paulo, contados do último dia do período de 
inscrição neste Edital.  
SANEAMENTO: Comprovar o atendimento ao item 6.2.1 – alínea ‘c-1’:1): A Pessoa Jurídica deverá comprovar no 
seu ato constitutivo ter como objetivo atividades artísticas e culturais e que possui sede ou domicílio há mais de 
02 (dois) anos no Estado de São Paulo 

27/2022-
1654.0031.7164 

Reformando 
Sonhos 

UNAS - União 
de Núcleos, 
Associações 

dos Moradores 
de Heliópolis e 

Região 

Pessoa 
Jurídica 

São Paulo 

MOTIVO: A declaração de inscrição apresentada está divergente do modelo disponibilizado no Anexo III do 
Edital. (nome do projeto está divergente) 
SANEAMENTO: Enviar a Declaração de inscrição assinada, conforme modelo do Anexo III do Edital. (corrigir o 
nome do projeto) 

27/2022-
1654.7251.7188 

Digitalização 
do acervo - 
Biblioteca 

Sinhá 
Junqueira 

Fundação 
Educandário 

Cel Quito 
Junqueira 

Pessoa 
Jurídica 

Ribeirão 
Preto 

MOTIVO: A declaração de inscrição apresentada não contém assinatura somente do responsável legal da 
proponente pessoa jurídica. 
SANEAMENTO: Enviar a Declaração de inscrição (Anexo VI do Edital) devidamente assinada de forma conjunta, 
conforme estabelece o Art. 17, parágrafo único do Estatuto apresentado. 
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MOTIVO: Não apresentou o RG do outro membro da diretoria que assina em conjunto com o presidente. 
SANEAMENTO: Enviar o RG do membro da diretoria que assinará a declaração conjuntamente com o presidente 
 
MOTIVO: Não apresentou o CPF do outro membro da diretoria que assina em conjunto com o presidente 
SANEAMENTO: Enviar o CPF do membro da diretoria que assinará a declaração conjuntamente com o presidente 

 

Aos proponentes convocados ao saneamento, informamos que a documentação relacionada acima deve ser encaminhada através do 

sistema on-line www.proacexpresso.sp.gov.br até às 23h59 do dia 15/08/2022: 

 

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 

 

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

