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SCEC-PRC-2021/01241 

INTERESSADO: Unidade de Fomento à Cultura 

ASSUNTO: COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC nº 28/2021 - Museus e Acervos / Reforma, Ampliação e Modernização 

 

 

COMUNICADO SOBRE COMPLEMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC N° 28/2021 - 

Museus e Acervos / Reforma, Ampliação e Modernização 

 

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. 



 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

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

 

 

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 28/12/2021: 

 

Num.Inscrição Nome do projeto 

Tipo de 
pessoa 

(fisica ou 
Jurídica) 

Tipo 
Documento 

Proponente 
Nome 

Proponente 
Cidade 

Saneamento - Justificativa 

28/2021-
1625.1697.9662 

Digitalização do 
acervo de vídeo da 
Associação Cultural 
Cachuera captado 
entre 1992 e 2007 

Pessoa 
Jurídica 

CNPJ 
Associação 
Cultural 
Cachuera 

São Paulo 

Proponente deverá enviar a documentação a seguir, 
constante no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital: 
 
c) 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. 
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28/2021-
1625.0820.6684 

Museu Água 
Vermelha: Plano 
Museológico, 
Conservação Básica 
e Documentação 
Museológica 

Pessoa 
Jurídica 

CNPJ 
Aliene Tamires 
Bonassi - ME 

Dourado 

Proponente deverá enviar a documentação a seguir, 
constante no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital: 
 
b) Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato Social, devidamente 
registrado. No caso de inscrição de Microempreendedor 
Individual – MEI, apresentar Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual.  
1) Para fins de comprovação da sede há mais de 02 (dois) anos 
no Estado de São Paulo até o último dia do período de 
inscrição será considerado o ato constitutivo em vigor. 
 
Motivo: Documento (Requerimento de Empresário - JUCESP) 
enviado não consta data de início das atividades. 
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28/2021-
1625.9244.4762 

Museu Histórico Dr. 
Armando Sales de 
Oliveira 

Pessoa 
Jurídica 

CNPJ M. Bellão - ME Limeira 

Proponente deverá enviar a documentação a seguir, 
constante no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital: 
 
b) Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato Social, devidamente 
registrado. No caso de inscrição de Microempreendedor 
Individual – MEI, apresentar Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual.  
1) Para fins de comprovação da sede há mais de 02 (dois) anos 
no Estado de São Paulo até o último dia do período de 
inscrição será considerado o ato constitutivo em vigor. 
 
Motivo: Documento (Requerimento de Empresário - JUCESP) 
enviado não consta data de início das atividades. 
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28/2021-
1626.1059.9986 

Ações para 
organização e 
salvaguarda do 
acervo do Museu 
Municipal Edward 
Coruripe Costa 
Votuporanga, São 
Paulo 

Pessoa 
Jurídica 

CNPJ 

Associação 
Cultural 
Zequinha de 
Abreu 

Votuporanga 

Proponente deverá enviar a documentação a seguir, 
constante no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital: 
 
c) 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. 
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28/2021-
1626.1111.3339 

Acervos em rede: 
comunicação e 
educação digital a 
partir do acervo 
iconográfico do 
Museu Paulista 

Pessoa 
Jurídica 

CNPJ 

Percebe 
pesquisa, 
consultoria e 
treinamento 
educacional  

São Paulo 

Proponente deverá enviar a documentação a seguir, 
constante no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital: 
 
b) Ato constitutivo: Estatuto ou Contrato Social, devidamente 
registrado. No caso de inscrição de Microempreendedor 
Individual – MEI, apresentar Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual.  
1) Para fins de comprovação da sede há mais de 02 (dois) anos 
no Estado de São Paulo até o último dia do período de 
inscrição será considerado o ato constitutivo em vigor. 
 
Motivo: Documento enviado não consta data de início das 
atividades. 

28/2021-
1625.5070.7910 

Acervo Digital João 
Pacífico 

Pessoa 
Jurídica 

CNPJ 

Sociedade de 
Cultura e Artes 
João Pacifico de 
Cordeirópolis 

Cordeirópolis 

Proponente deverá enviar a documentação a seguir, 
constante no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital: 
 
a) Declaração, conforme Anexo XI, 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: Não enviou declaração indicando a conta-corrente. 
 
c) Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – CRCE, 
em caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos, datado do dia 
do envio da documentação à Secretaria 
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Motivo: Não enviou CRCE. 
 
g) Certidão de regularidade perante o agente gestor do FGTS: 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPe
squisa.asp 
Motivo: Não enviou a Certidão de regularidade perante o 
agente gestor do FGTS.  
 
h) 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/c
adin.aspx , datado do dia do envio da documentação à 
Secretaria e que será consultado no momento da assinatura 
do contrato. 
Motivo: Não enviou a consulta correta (consulta inscritos 
CADIN). 

 

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, 23 de dezembro de 2021. 
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