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PROCESSO: SCEC-PRC-2021/01289  

ASSUNTO:: COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC EXPRESSO DIRETO Nº 39/2021 - FOMENTO DIRETO A 

PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL E CRIATIVO. 

 

COMUNICADO SOBRE COMPLEMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC EXPRESSO DIRETO                  

Nº 39/2021 - FOMENTO DIRETO A 

PROFISSIONAIS DO SETOR CULTURAL E CRIATIVO. 

 

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.  
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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. 

 

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 10/05/2022: 

 

MODALIDADE D – PRODUTORES E GESTORES CULTURAIS  

Num.Inscrição Nome do projeto 
Nome do 

Proponente 
Proponente 

Cidade 
Complementação 

39/2021-
1623.9000.3008 

MONAYTÁRIAS 
Mariana 
Ferrucci 
Marcon 

Guarulhos 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba 
superior da página “e-CRDA” e emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-
web/inicio.do).  
 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir 
 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 

39/2021-
1626.2505.6919 

Planos de trabalho - 
mapas para projetos 

com imagens 

Carmen 
Brigida 
Negrão 

Tatuí 

Motivo: O comprovante de endereço atual apresentado não é aceito.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (jan, fev 
ou mar/2022) nominal ao proponente.  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 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir
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domicílio, a juízo da Administração. 

39/2021-
1626.2694.0522 

WORKSHOP: Como 
você divulgar suas 

músicas através das 
plataformas digitais 

JEFFERSON 
DA CRUZ 

BAIA 
São Paulo 

Motivo: Não enviou o Cadastro do CADIN. 
Complemento a ser realizado: Enviar: 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 (entre o período desta 
convocação). 
 
Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba 
superior da página “e-CRDA” e emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: Não apresentou o comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da 
inscrição.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (ou seja, 
datado até o mês de julho/2019). 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. 
 
Motivo: O documento referente ao item 4.2.1 alínea ‘d’ dos parâmetros gerais está ilegível. 
Complementação a ser realizada: Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro 
Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, 
deverá apresentar Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros.  
 
Motivo: Declaração não apresentada. 
Complemento a ser realizado: Enviar a declaração (Anexo IX) devidamente preenchida com os dados da conta 
corrente aberta no CPF do proponente junto ao Banco do Brasil. 

39/2021-
1625.6901.6855 

Vídeo Aula de Venda 
e Produção de 

Esquete Teatral para 

Maria 
Helena 
Pierre 

São Paulo 
Motivo: O comprovante de endereço antigo  de pelo menos 02 (dois) anos atrás apresentado um não é válido, e 
outro está ilegível.  
Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (ou seja, 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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Jovens Artistas datado até o mês de julho/2019). 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. 

39/2021-
1626.1979.0954 

Os três pilares de um 
projeto cultural 

Rafael 
Ferreira 

São Paulo 

Motivo: Cadastro do CADIN não foi enviado. 
Complemento a ser realizado: Enviar: 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 (entre o período desta 
convocação). 
 
Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1624.8021.1800 

Administração e 
Técnica de Espaços 

Culturais 

Cleiton 
Sousa 

Domingos 
Carapicuíba 

Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
2021.1622-
4938-0787 

Produtora Polvo - As 
multi-facetas do 

produtor cultural na 
aérea da música 
independente. 

Silvana 
Ramalhete 

Moreira 
São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba 
superior da página “e-CRDA” e emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.1964.8985 

Economia Criativa - 
Identidade e 

Autoestima da 
comunidade 

André 
Eduardo 

Pires 
São Paulo 

Motivo: Enviou cadastro do CADIN com pendências. 
Complemento a ser realizado: Enviar: 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 (entre o período desta 
convocação) em situação regular. 

39/2021-
1626.1160.9556 

Introdução ao 
Processo de 

Formação de Jurados 
de Desfiles de Escolas 

de Samba 

Alexandre 
Marcelino 

Ferreira 
São Paulo 

 
Motivo: Cadastro do CADIN encaminhado possui dividas ativas. 
Complemento a ser realizado: Enviar: Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL:  
semhttps://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx,  sem pendências.datado (entre o 
período desta convocação). 
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39/2021-
1626.1527.8093 

Vídeoaula sobre 
Gestão de espaços 
culturais: espaço 

físico e independente 

Debora 
Machado 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (ou seja, 
datado até o mês de julho/2019). 
 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. 

39/2021-
1622.5809.4658 

Mulheres na Música 
Reggae - Projetos 

Culturais 

Luciana de 
Souza 

Monteiro 
Ribeiro 

São Paulo 

Motivo: Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso 
o proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão 
de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros, foi enviada com assinatura colada. 
Complementação a ser realizada: Enviar  Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no 
Cadastro Específico do INSS-CEI, com assinatura original, não é aceito assinatura colada como imagem. 
 
Motivo: Declaração de conta corrente apresentada esta com assinatura colada 
Complemento a ser realizado: Enviar a declaração (Anexo IX) devidamente preenchida com os dados da conta 
corrente aberta no CPF do proponente junto ao Banco do Brasil assinada, sem assinatura colada. 
 
Motivo: A Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais encaminhada está vencida. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir dentro do prazo de convocação. 
 
Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1625.6820.4187 

Produção - Como 
centro de 

comunicação e ponte 
entre setores 

Paloma 
Alves da 

Silva 
São Paulo 

Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa. 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.3156.7519 

GESTÃO DO 
FRACASSO 

Lui Seixas São Paulo 

 
Motivo: Não encaminhou a Certidão Negativa de Débitos de Trabalhistas.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 
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39/2021-
1626.2966.6211 

Amplificando a Voz 
do Artista 

Independente 

Julio Cesar 
Moreira 

Silva 
São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba 
superior da página “e-CRDA” e emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
2021.1622-
4753-6525 

Masterclass de 
Projetos Culturais 

com Foco Holístico 

Samantha 
Vasconcelos 

São Paulo 

 
Motivo: Enviar todas as certidões com o número de CPF  do proponente. 
 
Complementação a ser realizada- Enviar 
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 
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/ 
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. 
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. 

39/2021-
1623.9324.2005 

Museus e 
Diversidade Sexual e 

de Gênero 

Leonardo 
da Silva 
Vieira 

São Paulo 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba 
superior da página “e-CRDA” e emitir a Certidão válida. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2755.1034 

aula KEREN 
KEREN ORA 

ADMONI 
KARMAN 

São Paulo 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir 

39/2021-
1626.2763.8698 

Marketing e Teatro, 
tem relação? 

Jonathan 
Silveira de 

Araujo 
Santos 

São Paulo 

Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não é aceito. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (ou seja, 
datado até o mês de julho/2019). 
 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. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir
http://www.tst.jus.br/certidao/
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39/2021-
1622.5950.0850 

PRODUTOR 
INDEPENDENTE - 
Dicas e Caminhos 
para Iniciar o seu 

Documentário 

Águeda 
Maria 

Amaral 
Pereira 

São Paulo 

Motivo: Não enviou a documentação para contratação. 
Complementação a ser realizada: Enviar toda a documentação 
a) Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil 
para uso exclusivo do projeto; 
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (datado até 07/2019), conforme item IV 
(Parâmetros Específicos). 
c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (dez e jan/2021 e fev/2022), 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. 
d) Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o 
proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão de 
Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros. 
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 
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/ 
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. 
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. 

39/2021-
1625.0824.9948 

Produção - Do Início 
ao Fim 

Debora 
VIANA 

VENTURINE 
São Paulo 

 
Motivo: O comprovante de endereço antigo apresentado não possui mais de 2 anos da data da inscrição. 
 Complementação a ser realizada: Enviar Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (ou seja, 
datado até o mês de julho/2019).  
 
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. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir
http://www.tst.jus.br/certidao/
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39/2021-
1626.2776.1836 

Organização e 
logística em eventos 
culturais (videoaula) 

Matheus 
Nogueira 
Rezante 

São Paulo 

Motivo: Não enviou o Cadastro do CADIN. 
Complemento a ser realizado: Enviar: 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 (entre o período desta 
convocação). 
 
Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

39/2021-
1626.2016.5027 

Orì e as ferramentas 
ancestrais na 

superação dos 
traumas da pandemia 

Adriana 
Toledo (Iyá 
Adriana de 

Nanã) 

São Paulo 

Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa. 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: Não enviou o Cadastro do CADIN. 
Complemento a ser realizado:Enviar: 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 (entre o período desta 
convocação). 

39/2021-
1626.2730.5070 

Como criar um 
projeto cultural 

híbrido. 

Demetrio 
Henriques 
Portugal 

São Paulo 

 
Motivo: Arquivo encaminhado está corrompido, PDF não abre. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar toda a documentação 
a) Declaração, conforme Anexo IX, indicando a conta-corrente aberta em nome do proponente no Banco do Brasil 
para uso exclusivo do projeto; 
b) Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás (datado até 07/2019), conforme item IV 
(Parâmetros Específicos). 
c) Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses (dez e jan/2021 e fev/2022), 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. 
d) Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o 
proponente não possua CEI, conforme Anexo VIII. Caso o proponente possua CEI, deverá apresentar Certidão de 
Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

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 

 

Terceiros. 
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 
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais. 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. http://www.tst.jus.br/certidao/ 
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. 
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. 
 

39/2021-
1625.6674.2389 

A Capoeira e seu 
simbolismo histórico 

na formação da 
identidade cultural 

brasileira – 
Patrimônio imaterial 

nacional e 
internacional 

Vitor Ramos 
dos Santos 

Lobo 
São Paulo 

Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir 
 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de débitos Trabalhistas 
http://www.tst.jus.br/certidao/ 
 
Motivo: Cadastro do CADIN não foi enviado. 
Complemento a ser realizado: Enviar: 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 (entre o período desta 
convocação). 
 
Motivo: A consulta das Sanções Administrativas não foi enviada. 
Complemento a ser realizado: Enviar: Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx, datado (entre o período 
desta convocação). 
 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir
http://www.tst.jus.br/certidao/
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir
http://www.tst.jus.br/certidao/
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39/2021-
2021.1622-
0878-9854 

Produção de Projetos 
Culturais de Temática 

Negra 

Roberto 
Oliveira 

Piracicaba 

Motivo: Não apresentou a certidão da Dívida Ativa. 
 Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 
 
Motivo: Não enviou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais.  
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir 

39/2021-
1624.3785.7757 

"Do rascunho ao 
Grammy" 

Thalita 
Ribeirão 

Preto 

Motivo: Foi apresentada somente a consulta no portal da Dívida Ativa. O proponente devera acessar a aba 
superior da página “e-CRDA” e emitir a Certidão válida. 
 
Complementação a ser realizada: Enviar a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de 
São Paulo consultada a partir do CPF do proponente (https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do). 

 

 

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 

 

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

