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PROCESSO:  SCEC-PRC-2021/01231 

ASSUNTO: COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC Nº 18/2021 - Música / #CulturaEmCasa (filmagem e licenciamento 

sem exclusividade de espetáculos para exibição online). 

 

COMUNICADO SOBRE COMPLEMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC N° 18/2021 - 

Música / #CulturaEmCasa (filmagem e licenciamento sem exclusividade de espetáculos para exibição online). 

 

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 28/12/2021: 

 

Num.Inscrição 
Nome do 
projeto 

Tipo de 
pessoa 

(fisica ou 
Jurídica) 

Proponente 
Nome 

Proponente Cidade 
Complementação 

 

18/2021-
1624.3220.5904 

Lançamento 
Álbum 

MARACUJÁ - 
Daria 

Chernakova 

Pessoa Física 
Thalita  Mara 

Celani 
Magalhães 

Ribeirão Preto 

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

18/2021-
1625.6162.0757 

Instrumental 
Brasileiras - O 

Pertencimento 
Feminino 

Pessoa Física 
Susane 

Figueiredo 
Cardoso 

São Paulo 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses, 
conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
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Motivo: Comprovante enviado não está em nome do proponente 
e não há comprovação de vínculo com o titular dos 
comprovantes enviados. 

18/2021-
1623.7647.0059 

XIRÊ DAS 
ORIXÁS, UM 
CANTO AO 
FEMININO 
YORUBÁ 

Pessoa Física 
José Modesto 

Leite júnior 
São Paulo 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
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/cadi
n.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 ao site indicado. 

18/2021-
1624.7589.4971 

Lançamento do 
álbum "Luz do 

Palco" 
Pessoa Física 

Alcione MARIA 
MENEGAZ 
MONTEIRO 

Ribeirão Preto 

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

18/2021-
1624.9799.9421 

Mar Anterior 
Pessoa 
Jurídica 

Luiz HENRIQUE 
FIAMMENGHI 

ME 
São Paulo 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
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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 faltante 

18/2021-
1624.2953.4411 

Martina Marana 
- Você Caiu 

Pessoa Física 
Martina Martins 

Marana 
Valinhos 

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

18/2021-
1623.9486.9590 

Show Missa 
Criola - In Black 

We Trust 
Pessoa Física 

André Luis Tiepo 
Fonseca 

Bauru 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
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 faltante 
 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 

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://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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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/cadi
n.aspx, datado do dia do envio da documentação à Secretaria e 
que será consultado no momento da assinatura do contrato. 
 
Motivo: Não enviou consulta ao site informado. 

 

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. 

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

