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PROCESSO:  SCEC-PRC-2021/01226 

ASSUNTO: CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL PROAC Nº 13/2021 - Artes Visuais / Produção 

(presencial e/ou online) 

 

CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL PROAC N° 13/2021 - 

Artes Visuais / Produção (presencial e/ou online) 

 

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:  

 

6.2.4. 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.. 

 

6.2.4.1. 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. 

 

6.2.4.2. 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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6.2.4.3. 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.. 

 

6.2.4.4. O saneamento de falhas será feito exclusivamente através do sistema online, 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 
Nota 
final 

Saneamento 

13/2021-
1624.5452.3439 

SÃO PAULO SONORA 

UIRAPURU 
PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS 

LTDA 

Pessoa 
Jurídica 

São Paulo 8,57 

 
Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 (Parâmetros 
Específicos) do Edital: A declaração de inscrição apresentada 
é divergente do modelo do Edital. 
 

13/2021-
1625.4881.9999 

Exposição Expedição 
Serrinha pelo Brasil 

ARTE 
SERRINHA 

PRODUÇÕES 
CULTURAIS 

Pessoa 
Jurídica 

Bragança 
Paulista 

8,6 

 

Declaração de Inscrição 
Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 (Parâmetros 
Específicos) do Edital: Documento apresentado está com o 
número do CPF divergente do documento apresentado. 
 

13/2021-

1625.5149.1033 
PROJETO PALAFITAS 

INSTITUTO 
ARTE NO 
DIQUE 

Pessoa 

Jurídica 
Santos 9,53 

 
Documento apresentado não é o solicitado no item 
Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 6.2.1 (Parâmetros 
Específicos) do Edital: Não enviou o Ato constitutivo. 
 
Não cumpriu com as alíneas ‘a’ , ‘c’, 'e', e 'f' , do item 6.2.1  
(Parâmetros Específicos) do Edital: 
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1 - Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 (Parâmetros 
Específicos) do Edital: Não foi possível analisar tendo em 
vista que não consta o arquivo do ato constitutivo, 
impossibilitando assim a conferência desse item. 
2 - Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 6.2.1 (Parâmetros 

Específicos) do Edital: Não foi possível avaliar tendo em vista 

que não consta o arquivo do ato constitutivo. 
3 - Não cumpriu com a alínea ‘e’ do item 6.2.1 (Parâmetros 
Específicos) do Edital: Não foi possível analisar tendo em 
vista que não consta o arquivo do ato constitutivo, 
impossibilitando assim a conferência desse item. 
4 - Não cumpriu com a alínea ‘f’ do item 6.2.1 (Parâmetros 

Específicos) do Edital: Não foi possível analisar tendo em 
vista que não consta o arquivo do ato constitutivo, 
impossibilitando assim a conferência desse item. 
 

13/2021-
1625.6662.2697 

Programa de 
exposições ATAL 609 

CAMILLA 
ANDREA 
TORRES 

4052514084
0 

Pessoa 
Jurídica 

Campinas 8,43 

 
Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 (Parâmetros 

Específicos) do Edital: Documento apresentado não contém 
os dados da Pessoa Jurídica, portanto, está divergente do 
modelo do Edital. 
 

13/2021-
1625.6937.0287 

TRANS______BORDA/
O olhar opositivo na 

arte Trans 

Transborda 
Producao de 

Cultura e 
Tecnologia 

LTDA 

Pessoa 
Jurídica 

São Paulo 9 

 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 (Parâmetros 
Específicos) do Edital: Documento apresentado não contém 
os dados do representante legal, portanto, está divergente do 
modelo do Edital. 
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PROJETOS SUPLENTES: 

 

Num.Inscrição Nome da Proposta Proponente 

Tipo de 

proponente 

Cidade do 

proponente 

Nota 

final Saneamento 

13/2021-
1624.1153.9775 

Ósteo 

LETICIA 
APARECIDA DOS 

SANTOS 
41930536879 

Pessoa 
Jurídica 

São Paulo 8,47 

 
Não cumpriu com as alíneas ‘a’ e 'b' do item 6.2.1 
(Parâmetros Específicos) do Edital:  
1 - A declaração de inscrição apresentada não está 
preenchida com os dados do Proponente Pessoa Jurídica 

2 - Não enviou o cartão de CNPJ  
 

13/2021-

1625.5408.3020 
Estéticas Periféricas 

Coletivo de 
Ocupação, 

Revitalização, 

Arte, Graffiti, 

Educação e 
Música 

Pessoa 

Jurídica 
São Paulo 8,1 

Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 (Parâmetros 

Específicos) do Edital: Documento apresentado sem a 

assinatura do proponente. 
 

 

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, 10 de novembro de 2021. 

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

