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PROCESSO:  SCEC-PRC-2021/01242 

ASSUNTO: COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC Nº 29/2021 - Cidadania / Cultura Popular, Caiçara, Indígena e 

Quilombola 

 

COMUNICADO SOBRE COMPLEMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC N° 29/2021 - 

Cidadania / Cultura Popular, Caiçara, Indígena e Quilombola 

 

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 Proponente Nome Proponente Cidade Complementação 

29/2021-
1625.1001.8228 

"História e Memória 
do Quilombo 

Peropava" 

ANDRÉIA REGINA 
SILVA CABRAL 

LIBÓRIO 
Registro 

 
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). 

29/2021-
1625.4874.3136 

Paraskeué - podcast 
para a vida 

Leticia Rodrigues de 
Almeida 

São Paulo 

 
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). 
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29/2021-
1624.9061.3604 

Cirandanças José Carlos da Silva Embu 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:   
 
Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministr
ativaFornecedor.aspx, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria e que será consultado no momento 
da assinatura do contrato.  
 
Motivo: Documento enviado não está datado do dia do envio 
da documentação à Secretaria 
 

29/2021-
1626.1136.1486 

Vídeo documentário 
Trilhas Congadeiras 
no Vale do Paraíba 

Benedito LUIZ 
AMAAURRO 

São Luís do Paraitinga 

 
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). 
Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três 
meses, 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. 
 
Motivo: Comprovantes enviados não estão em nome do 
proponente e não há comprovação de vínculo com o titular dos 
documentos enviados. 
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29/2021-
1625.9732.9881 

Saberes Ancestrais 
em Diálogo 

ROSARIA ANTONIA Campinas 

 
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). 
 
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. 
 

29/2021-
1623.8908.6238 

Detalhes do Divino Assis Emidio São Luís do Paraitinga 

 
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 
 

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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Motivo: Documento faltante. 
 
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/cad
in.aspx , datado do dia do envio da documentação à Secretaria 
e que será consultado no momento da assinatura do contrato. 
 
Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministr
ativaFornecedor.aspx , datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria e que será consultado no momento 
da assinatura do contrato. 
 
Motivo: Documentos não estão datados do dia do envio da 
documentação. 

29/2021-
1626.0491.6121 

Projeto Casa Caiçara 
Barequeçaba - “Café 

de Garapa” 
Lindomar dos santos São Sebastião 

 
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. 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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29/2021-
1626.1259.2685 

Vem cá curiá - Libras 
em Dança 

LIVIA CHAUD 
ALBANO 

36877121848 
São Paulo 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:   
a)   Declaração, conforme Anexo XI, indicando a conta-corrente 
aberta em nome do proponente no Banco do Brasil (conforme 
Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e 
movimentação exclusivos dos recursos financeiros transferidos 
por esta Secretaria para realização do projeto selecionado 
neste Edital. 
 
Motivo: Documento faltante. 

29/2021-
1624.3004.4269 

FORASTEIROS Luisa B. G. Pereira Monteiro Lobato 

 
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). 
Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três 
meses, 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. 
 
Motivo: Comprovante de endereço enviado não está em nome 
do proponente e não foi comprovado vínculo com o titular dos 
comprovantes. 

29/2021-
1624.1779.9698 

APEYARA [Guia - 
Conhecedor dos 

ANDREY RODRIGO 
DE MOURA PRESTES 

Jundiaí 
 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
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Caminhos] 21810902894 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/cad
in.aspx , datado do dia do envio da documentação à Secretaria 
e que será consultado no momento da assinatura do contrato. 
Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministr
ativaFornecedor.aspx , datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria e que será consultado no momento 
da assinatura do contrato. 
 
Motivo: Documentos não estão datados do dia do envio da 
documentação. 
 

29/2021-
1625.9190.2593 

Batuque Sinhá 
D'Chita 

Jackson cordeiro 
costa 

Juquitiba 

 
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). 

29/2021- Quebrada de Coco Gabriela Pereira Cotia Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
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1625.2544.4141 Chama pra Roda Malaquias no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:   
 
a)   Declaração, conforme Anexo XII, indicando a conta-corrente 
aberta em nome do proponente no Banco do Brasil (conforme 
Decreto Estadual nº 62.867/2017) para depósito e 
movimentação exclusivos dos recursos financeiros transferidos 
por esta Secretaria para realização do projeto selecionado 
neste Edital.  
 
Motivo: Documento faltante. 

29/2021-
1626.0443.4060 

Herança e Raiz: 
Oficina, Roda de 

Conversa e Exibição 
de Documentário 
sobre Toques e 
Cânticos para o 

Divino Espírito Santo 

Bartira Helena Reis 
de Menezes 

São Paulo 

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. 

29/2021-
1625.8648.5461 

Bloco do Baralho 

Grupo Cupuaçu 
Centro de Estudos de 

Danças Populares 
Brasileiras 

São Paulo 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante 
no item IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
 
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – CRCE, em 
caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos, datado do dia do 
envio da documentação à Secretaria.  
 
Motivo: Documento faltante. 

 

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

