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SCEC-PRC-2021/01241 

INTERESSADO: Unidade de Fomento à Cultura 

ASSUNTO: Edital ProAC nº 28/2021 - Museus e Acervos / Reforma, Ampliação e Modernização 

 

 

RESPOSTA AOS RECURSOS ENVIADOS REFERENTES À ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO  

EDITAL PROAC Nº 28/2021 

 

 

 

A Comissão de Análise da Documentação do Edital ProAC nº 28/2021 examinou e decidiu sobre a adequação da documentação 

apresentada em face das exigências do Edital, conforme suas atribuições descritas no item II (Parte II – Parâmetros Gerais). 

Considerando que a convocação dos proponentes inabilitados para o saneamento de falhas na documentação foi realizada de 

acordo com o item VI do Edital (Parte I – Parâmetros Específicos) e transcorridos os prazos conforme item III, Parte II do Edital - 

RECURSO DAS DECISÕES, a Coordenadora analisou os recursos apresentados.  

Segue a resposta desta coordenação aos recursos enviados da publicação da Ata da Comissão de Análise da Documentação: 

 

A Coordenação decidiu INABILITAR o(s) seguinte(s) Proponente(s) pelo(s) motivo(s) especificado(s) a seguir: 
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I - PROPONENTES SELECIONADOS: 

Num.Inscrição Nome da Proposta Proponente 
Cidade do 

proponente 

Nota 

final 

28/2021-
1624.1286.6726 

Museu Xingu 2022 
Casa Amarela Arte Sociedade e 

Meio Abiente S/S Ltda 
São Paulo 8,8 

Documento(s) enviado(s) na convocação não sanou(aram) a falha na documentação, tendo em vista que a alteração ocorreu após o período de inscrição. 

 

VI. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
6.2.4.1. 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. 
 
Proponente não enviou recurso. A Coordenação mantém a inabilitação. 
 

28/2021-
1626.0980.0698 

CATALOGAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO DO 
MUSEU DA  POLÍCIA MILITAR  DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ASSOCIAÇÃO MUSEU DE POLICIA 
MILITAR DE SÃO PAULO 

São Paulo 8,6 

Proponente inabilitado pois não cumpriu com a alínea ‘d’ do item 6.2.1 (Parâmetros Específicos) do Edital:  Não enviou o Documento de eleição e posse 
de seus administradores.  

Não enviou a documentação solicitada na convocação para o saneamento de falhas. 
 

1 – Em consulta ao suporte técnico fomos informados que não ocorreu erro registrado. O contato foi feito pelo proponente ao suporte após a finalização 
do prazo de saneamento. 
 
2 - Conforme item do Edital (Parte II – Parâmetros Gerais) 3.1.1. No recurso não será aceita a apresentação de documentos novos. 
 

A Coordenação mantém a inabilitação. 
 

28/2021-
1626.1265.2790 

Centro de Preservação, Pesquisa e Referência do Museu Afro Brasil Associação Museu Afro Brasil São Paulo 9,1 

Proponente inabilitado pois não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 (Parâmetros Específicos) do Edital:  Declaração de inscrição não está de acordo 

com o modelo do Edital. 

Não enviou a documentação solicitada na convocação para o saneamento de falhas. 
 
Conforme item do Edital (Parte II – Parâmetros Gerais) 3.1.1. No recurso não será aceita a apresentação de documentos novos. 
A Coordenação mantém a inabilitação. 
 

 



 

 

 

| Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

 

 
Rua Mauá, 51 – Luz - São Paulo/SP                           PABX: (11) 3339-8000 
CEP: 01028-000   www.cultura.sp.gov.br 

 

II - PROPONENTES SUPLENTES: 

Num.Inscrição Nome da Proposta Proponente Cidade do proponente Nota final 

28/2021-
2021.1622-

0677-7054 

Salvaguarda da Capoeira: do 

discurso à prática 

Associação Desportiva e Cultural Capoeira 

Besouro Mangangá 
São José dos Campos 8,13 

Proponente inabilitado pois não cumpriu com a alínea ‘a’, do item 6.2.1 (Parâmetros Específicos) do Edital: 

Não enviou o documento solicitado na convocação de saneamento de falhas da documentação: 
1 - A declaração de inscrição não está de acordo com o modelo do Edital. 
 
Proponente não enviou recurso. A Coordenação mantém a inabilitação. 
 

 

28/2021-
1625.4981.7761 

Limeira em Todos os Sentidos Luiz Antonio Pessatte Azzolino Limeira 8,3 

Proponente inabilitado pois não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 6.2.1 (Parâmetros Específicos) do Edital: 
  

Área de atuação incompatível com o objeto do Edital 

Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 6.2.1 (Parâmetros Específicos) 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. 2 - 
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. 
Não enviou a documentação solicitada na convocação para o saneamento de falhas. 
 

Proponente não enviou recurso. A Coordenação mantém a inabilitação. 
 

28/2021-
1625.5359.0464 

Para além de expor, preservar 
Totem Records Produções Artísticas e 

Edições Musicais Ltda 
Socorro 7,97 

Proponente inabilitado pois não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 6.2.1 (Parâmetros Específicos) do Edital: 
 
Área de atuação incompatível com o objeto do Edital 
Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 6.2.1 (Parâmetros Específicos) 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 
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de 02 (dois) anos no Estado de São Paulo”. 
Não enviou a documentação solicitada na convocação para o saneamento de falhas. 

 
Proponente não enviou recurso. A Coordenação mantém a inabilitação. 

 

28/2021-
1625.6611.6586 

Classificação e divulgação da 

documentação museológica da 
Coleção MAM São Paulo 

Museu de Arte Moderna de São Paulo São Paulo 8,07 

Proponente inabilitado pois não cumpriu com as alíneas ‘a’ , ‘e’ e ‘f`, do item 6.2.1 (Parâmetros Específicos) do Edital:  
  
1. A declaração não foi assinada pelos representantes legais do proponente conforme artigo 33 do Estatuto Social 

2. Documentos apresentados não pertencem aos representantes legais do proponente conforme artigo 33 do Estatuto Social 
3. Documentos apresentados não pertencem aos representantes legais do proponente conforme artigo 33 do Estatuto Social 
Não enviou a documentação solicitada na convocação para o saneamento de falhas. 
 
 
Proponente não enviou recurso. A Coordenação mantém a inabilitação. 

 

28/2021-

1626.1259.6739 

Inventário e ações de 
conservação preventiva do 

acervo museológico do Museu 
da Imagem e do Som de 
Ribeirão Preto – MIS/RP. 

VIVACIDADE Ribeirão Preto 7,94 

Proponente inabilitado pois não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 (Parâmetros Específicos) do Edital: A declaração de inscrição deve ser 
assinada pelo representante legal da empresa, conforme consta no estatuto da Proponente. 
Não enviou a documentação solicitada na convocação para o saneamento de falhas. 
 
Proponente não enviou recurso. A Coordenação mantém a inabilitação. 

 

São Paulo, 13 de dezembro de 2021. 

 

 

Jenipher Queiroz de Souza 

Coordenadora Substituta da Unidade de Fomento à Cultura 


