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PROCESSO:  SCEC-PRC-2021/01239 

ASSUNTO: CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL PROAC Nº 26/2021 - Audiovisual / Produção 

de Games, AR/VR 

 

CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE FALHAS DA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL PROAC N° 26/2021 - 

“Audiovisual / Produção de Games, AR/VR” 

 

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 SUPLENTES: 

 

Num.Inscrição 
Nome da 
Proposta 

Proponente 
Tipo de 

proponente 
Cidade do 

proponente 
Modalidade Nota final Saneamento 

26/2021-

1625.5431.7100 

Últimos 

vinis 

On Stage Lab 

Entretenimento

, Cultura e 
projetos 
educacionais 

Pessoa 

Jurídica 
São Paulo 

Módulo II - 

R$ 

100.000,00 
(cem mil 
reais). 

9,23 

Área de atuação do contrato ou estatuto social 

incompatível com o edital 
Não cumpriu com a alínea ‘c’ do item 6.2.1 (Parâmetros 
Específicos) do Edital: “Ato constitutivo: Estatuto ou 
Contrato Social, devidamente registrado. No caso de 
inscrição de Microempreendedor Individual – MEI, 

apresentar Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual.&nbsp;1 - A pessoa 

jurídica deverá comprovar no seu ato constitutivo que a 
área de atuação é compatível com o objeto deste Edital 
e que possui sede há mais de 02 (dois) anos no Estado 
de São Paulo”. 

26/2021-
1625.6897.1125 

SPOOKY 
OESTE CINEMA 
LTDA 

Pessoa 
Jurídica 

Assis 
Módulo II - 
R$ 

100.000,00 

8,93 
Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 dos 
Parâmetros Específicos. O endereço da sede do 

proponente na declaração de inscrição está divergente 
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(cem mil 
reais). 

do contrato social. 

26/2021-

1625.7399.3964 

Playpolis - 
Brincar de 

História 

MACEDO & 
SANTOS 
PRODUCOES 

ARTISTICAS 
LTDA 

Pessoa 

Jurídica 
Santo André 

Módulo I - R$ 
50.000,00 

(cinquenta 
mil reais). 

8,73 
Não cumpriu com a alínea ‘a’ do item 6.2.1 dos 
Parâmetros Específicos: A declaração de inscrição deve 

ser assinada pelo representante legal da empresa. 

 

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 novembro de 2021. 

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

