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PROCESSO:  SCEC-PRC-2021/01268 

ASSUNTO: EDITAL PROAC Nº 36/2021 - Artistas Iniciantes 

 

COMUNICADO SOBRE COMPLEMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC N° 36/2021 –  

Artistas Iniciantes 

 

 

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 07/01/2022: 

 

Num.Inscrição 
Nome do 
projeto 

Tipo de 
pessoa 

(fisica ou 
Jurídica) 

Proponente 
Nome 

Proponente 
Cidade 

Complementação 

36/2021-
1626.0179.4527 

Caranguejo
-Escorpião 
sonoriza A 
Noite dos 
Mortos 
Vivos 

Pessoa 
Física 

Daniele 
Santos 
Dantas 

São Paulo 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
f)   Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais. http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertida
o.asp?tipo=2 
Motivo: Documento está em nome da Pessoa Jurídica, proponente deverá enviar certidão como Pessoa 
Física conforme inscrição realizada. 
 
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/cadin.aspx, 
datado do dia do envio da documentação à Secretaria e que será consultado no momento da 
assinatura do contrato.  
Motivo: Consulta deverá ser realizada na Aba do Cadin Estadual CONSULTA INSCRITOS CADIN. 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
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36/2021-
1626.1875.8966 

“KAINGAN
G”, 
Escultura 
no Museu 
Ferroviário 
Regional 
de Bauru 

Pessoa 
Física 

Victor 
Harabura 
de Freitas 

São Paulo 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia de inscrição 
do Edital, conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
Motivo: Documento não aceito. Enviar comprovante de endereço, conforme item do edital: 4.2.2.1. Os 
comprovantes de endereço poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, 
estaduais ou federais; contas de concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; 
correspondência bancária; contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da 
Administração.   
 
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/cadin.aspx, 
datado do dia do envio da documentação à Secretaria e que será consultado no momento da 
assinatura do contrato.  
Motivo: Consulta deverá ser realizada na Aba do Cadin Estadual CONSULTA INSCRITOS CADIN. 

36/2021-
1625.2496.6832 

Aluga-se 
Quarto 

Pessoa 
Física 

Sara 
Guimarães 
da Silva 

Santo André 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
b) 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 não tem pelo menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia 
de inscrição do Edital, conforme item IV (Parâmetros Específicos).   
 
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/cadin.aspx, 
datado do dia do envio da documentação à Secretaria e que será consultado no momento da 
assinatura do contrato.  
Motivo: Consulta deverá ser realizada na Aba do Cadin Estadual CONSULTA INSCRITOS CADIN. 
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36/2021-
1623.1567.3796 

KWANZAA 
- Frutos do 
Amanhã 

Pessoa 
Física 

Luiz 
Henrique 
Sant Ana 
Ramos 

Campinas 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
b) 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 não é de pelo menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia 
de inscrição do Edital, conforme item IV (Parâmetros Específicos).   
 
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/cadin.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 do CADIN ESTADUAL do Estado de São Paulo.Consulta deverá ser 
realizada na Aba do Cadin Estadual CONSULTA INSCRITOS CADIN. 

36/2021-
1625.5264.1779 

Annuar 
[um olhar 
para 
dentro, e 
um pouco 
de nós 
para fora] 

Pessoa 
Física 

Dalete Lima 
de Souza 

Pradópolis 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
e) 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: Não enviou a Certidão. 

36/2021-
1625.5949.7883 

Em todos 
esses anos 
nesta 
indústria 
vital, é a 
primeira 
vez que 
isso me 
acontece 

Pessoa 
Física 

Ana Cristina 
Chama 
Deriggi 

São Paulo 

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

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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36/2021-
1625.0717.4158 

"As 
histórias 
de Benê" 

Pessoa 
Jurídica 

ANA 
GABRIELA 
DE SOUZA 
SANTOS 
395811348-
67 

São Paulo 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: http://www.tst.jus.br/certidao 
Motivo: Não enviou a Certidão. Certidão enviada pelo proponente não corresponde a solicitação 
constante no Edital. Proponente deverá enviar a Certidão conforme solicitado no Edital. 

36/2021-
1623.0152.5933 

BRASIS 
Pessoa 
Física 

Marcio 
Cristiano 
Soares 
Marcelino 

Santo André 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
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/cadin.aspx, 
datado do dia do envio da documentação à Secretaria e que será consultado no momento da 
assinatura do contrato. 
Motivo: Constam pendências CADIN ESTADUAL. 

36/2021-
1625.2588.7899 

Eu, 
Atlântica 

Pessoa 
Física 

Aline 
Domingos 
de Oliveira 

São Paulo 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia de inscrição 
do Edital, conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
Motivo: Não aceito. Documento enviado não comprova ser 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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36/2021-
1625.8493.7971 

Histórias 
Da Nena 

Pessoa 
Física 

Letícia 
Loyola 
Fagnani 

São Paulo 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia de inscrição 
do Edital, conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
Motivo: Documento enviado não aceito. Conforme item 4.2.2.1. Os comprovantes de endereço 
poderão ser: lançamentos e/ou comunicados de tributos municipais, estaduais ou federais; contas de 
concessionárias de água, luz, gás, telefone, celular, cartão de crédito; correspondência bancária; 
contrato de aluguel, ou outro capaz de comprovar o domicílio, a juízo da Administração.  
 
i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado do dia do 
envio da documentação à Secretaria e que será consultado no momento da assinatura do contrato.  
Motivo: Número do CPF consultado está divergente, constando como numeração de CNPJ. 

36/2021-
1625.5255.2766 

O 
Desabroch
ar da Flor 
Romântica: 
Schubert, 
Mendelsso
hn e 
Brahms 

Pessoa 
Jurídica 

Janaína 
Oliveira 
Rodrigues 

Ribeirão 
Preto 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital: 
 
d) 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 está em nome da Pessoa Física, proponente deverá enviar certidão como Pessoa 
Jurídica conforme inscrição realizada.  
 
e)   Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais. http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertida
o.asp?tipo=2 
Motivo: Documento está em nome da Pessoa Física, proponente deverá enviar certidão como Pessoa 
Jurídica conforme inscrição realizada.f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 
http://www.tst.jus.br/certidaoMotivo: Documento está em nome da Pessoa Física, proponente deverá 
enviar certidão como Pessoa Jurídica conforme inscrição realizada. 
 
g) Certidão de regularidade perante o agente gestor do FGTS: 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
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Motivo: Documento está em nome da Pessoa Física, proponente deverá enviar certidão como Pessoa 
Jurídica conforme inscrição realizada. 
 
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/cadin.aspx, 
datado do dia do envio da documentação à Secretaria e que será consultado no momento da 
assinatura do contrato.  
Motivo: Documento está em nome da Pessoa Física, proponente deverá enviar certidão como Pessoa 
Jurídica conforme inscrição realizada. 
 
i) Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.a spx ,datado do dia 
do envio da documentação à Secretaria e que será consultado no momento da assinatura do contrato. 
Motivo: Documento está em nome da Pessoa Física, proponente deverá enviar certidão como Pessoa 
Jurídica conforme inscrição realizada. 

36/2021-
1623.1149.6252 

Bugada 
Pessoa 
Jurídica 

Gabrielle 
Rainer 
Constantino 
446108538-
41 

São Paulo 

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

36/2021-
1626.0161.9040 

DANÇAND
O COM 
DEUS 

Pessoa 
Física 

Izabella 
Valesca 
Salomão 

São Paulo 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital: 
 
e) 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: Não enviou certidão. 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do


 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

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

 

36/2021-
1625.5954.2779 

Lugarejo - 
As 
Aventuran
ças do 
Dom mais 
Caipira que 
Quixote 

Pessoa 
Física 

Patricia da 
Guia Santos 

Guaratinguet
á 

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

36/2021-
1625.6925.5083 

UM, DOIS, 
TREM! 
MERGULH
ANDO EM 
UMA 
AVENTURA 

Pessoa 
Física 

Milena 
Lopes 

São Paulo 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
b) 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 não tem pelo menos 02 (dois) anos atrás, contados até último dia 
de inscrição do Edital, conforme item IV (Parâmetros Específicos).   
 
e) 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: Não enviou Certidão. 
 
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/cadin.aspx, 
datado do dia do envio da documentação à Secretaria e que será consultado no momento da 
assinatura do contrato. 
Motivo: A consulta ao CADIN ESTADUAL, deverá ser realizada na aba 'Consulta inscritos CADIN'. 

36/2021-
1624.9376.6370 

IN Agreste 
Pessoa 
Física 

Silvia de 
Mello 
Ravanelli 

Sorocaba 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
e) 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: Não enviou Certidão. 

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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36/2021-
1625.9261.4545 

Uh! Manas 
Tv -  
Mulheres 
Reinventan
do a Rede 
com 
Música 

Pessoa 
Física 

Juliana 
Salgado 
Lopes 

São Paulo 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses, conforme item IV (Parâmetros 
Específicos). 
Motivo: Comprovante de endereço não apresenta data para verificação.   

36/2021-
1626.1099.5368 

DOCUMEN
TÁRIO 
MÚSICA 
NO 
QUINTAL 

Pessoa 
Física 

Carolina 
Morgado 
Leão 

Campinas 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item IV (Parâmetros Gerais) do 
Edital:  
 
e) 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: Não enviou Certidão. 

 

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, 05 de janeiro de 2022. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://www.proacexpresso.sp.gov.br/
mailto:suportesistemaproac@sp.gov.br

