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PROCESSO:  SCEC-PRC-2021/01245 

ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DO COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC Nº 32/2021 - “Ações Locais / Interior / Pontal do 

Parapanema, Vale do Ribeira e Baixada Santista” 

 

RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO SOBRE COMPLEMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EDITAL PROAC N° 32/2021 - 

“Ações Locais / Interior / Pontal do Parapanema, Vale do Ribeira e Baixada Santista” 

 

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa retifica o comunicado de complemento de contratação publicado no DOE de 11 de 

dezembro de 2021, por motivo de erro formal, que deixou de constar os projetos abaixo relacionados: 

 

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.  
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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. 

 

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 14/12/2021: 

 

Num.Inscrição Nome do projeto 
Tipo de pessoa 

(fisica ou Jurídica) 
Proponente Nome Complementação 

32/2021-
1626.0408.3343 

CENA  Além da 
Margem 

Pessoa Física 
Mariany Passos dos 

santos 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 
IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
b)   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. 
 
f)    Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais. http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDC
onjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
Motivo: Certidão não enviada. 
 

32/2021-
1625.7494.3673 

Mulheres que fizeram a 
diferença 

Pessoa Física 
Sarah Mascarenhas 

Luporini 
 
Motivo: Documentos faltantes.  

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2


 
   
 
  | Secretaria de Cultura e Economia Criativa 
 

 

Rua Mauá, 51, 2º andar , sala 205| CEP 01028-900 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3339-8000 

 

Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 
IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
b)   Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 
contados até último dia de inscrição do Edital, conforme item IV 
(Parâmetros Específicos). 
c)   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. 
d)   Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no 
Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, 
conforme Anexo X. 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. http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDC
onjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
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 e que será 
consultado no momento da assinatura do contrato 
.i)    Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaForn

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://www.tst.jus.br/certidao/
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ecedor.aspx, datado do dia do envio da documentação à Secretaria e que 
será consultado no momento da assinatura do contrato. 
 

32/2021-
1624.4809.5510 

A Oficina Sustentáveis 
Acessíveis 

Pessoa Física 
Diego Passos da 

Silva 

 
Proponente deverá: enviar o Comprovante de endereço de pelo menos 
02 (dois) anos atrás, contados até último dia de inscrição do Edital, 
conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
Motivo: Documento enviado não está entre os aceitos pelo regulamento 
do Edital, de acordo com o item 4.2.2.1 (Parâmetros Gerais). 
 

32/2021-
1625.9317.2627 

'Uma Dose de Choro' Pessoa Física 
Sérgio GONÇALVES 

ARRUDA 

 
Motivo: Documento faltante.  
Proponente deverá: enviar a Certidão Negativa de Débitos de Tributos 
Federais. http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDC
onjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2 
 

32/2021-
1626.0920.2070 

Onde a onça bebe água Pessoa Física 
Ronny Cristian 

Guimarães Prado 

 
Motivo: Proponente enviou documentação de pessoa jurídica, porém 
inscreveu-se como pessoa física.  
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir de pessoa física, 
conforme inscreveu-se, de acordo com o 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. 
b)   Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 
contados até último dia de inscrição do Edital, conforme item IV 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
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(Parâmetros Específicos). 
c)   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. 
d)   Declaração com assinatura original de que não possui inscrição no 
Cadastro Específico do INSS-CEI, caso o proponente não possua CEI, 
conforme Anexo X. 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. http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDC
onjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2g)   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 e que será 
consultado no momento da assinatura do contrato. 
i)    Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaForn
ecedor.aspx, datado do dia do envio da documentação à Secretaria e que 
será consultado no momento da assinatura do contrato. 

32/2021-
1623.5256.1148 

O Teatro vai a Escola Pessoa Física 
Henrique Leonardo 

Dutra 

 
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
http://www.tst.jus.br/certidao/
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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 
Motivo: Não foi enviada a Certidão, apenas uma consulta no site. 
 
i)    Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaForn
ecedor.aspx, datado do dia do envio da documentação à Secretaria e que 
será consultado no momento da assinatura do contrato. 
Motivo: Documento faltante. 
 

32/2021-
1626.1253.4146 

1ª MOSTRA DE CINEMA 
DO VALE DO RIBEIRA 

Pessoa Física 
Tadeo Trigo Ribeiro 
e Gonçalves Fontes 

 
Proponente deverá: enviar o 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. 
 

32/2021-
1626.0425.2127 

Ponto de Cultura Povos 
da Mata Atlântica 

Pessoa Jurídica 
Associação Ponto de 

Cultura Povos da 
Mata Atlântica 

 
Proponente deverá: enviar a documentação o 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: O Certificado - CRCE - apresentado não está datado do dia do 
envio da documentação à Secretaria. 
 

32/2021-
1624.5701.3322 

Arte urbana em 
Iporanga 

Pessoa Jurídica 
ASSOCIACAO 

MANO'S DE JUQUIA 

 
Motivo: Documentos faltantes.  
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
c)   Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – CRCE, em caso de 
pessoa jurídica sem fins lucrativos, datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 
e)   Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais: 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInt
er/InformaNICertidao.asp?tipo=1 
g)   Certidão de regularidade perante o agente gestor do FGTS: 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 

32/2021-
1625.5997.9311 

CHORO NAS BARCAS Pessoa Física 
Maria Lucia 

Rodrigues Vieira 

 
Motivo: Documentos faltantes ou inválidos.  
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 
IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
b)   Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 
contados até último dia de inscrição do Edital, conforme item IV 
(Parâmetros Específicos). 
c)   Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses, 
conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
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 e que será 
consultado no momento da assinatura do contrato. 
 

32/2021-
1625.5997.9311 

CHORO NAS BARCAS Pessoa Física 
Maria Lucia 

Rodrigues Vieira 

 
Motivo: Documentos faltantes ou inválidos.  
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://www.tst.jus.br/certidao/
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IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
b)   Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 
contados até último dia de inscrição do Edital, conforme item IV 
(Parâmetros Específicos). 
c)   Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses, 
conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
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 e que será 
consultado no momento da assinatura do contrato. 
 

32/2021-
1625.1966.2853 

3x4 Pessoa Física 
Carlos Eduardo 
Veríssimo Plaça 

 
Proponente deverá: enviar o Comprovante de endereço atual, datado 
dos últimos três meses, conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
Motivo: Documento enviado não está entre os aceitos pelo regulamento 
do Edital, de acordo com o item 4.2.2.1 (Parâmetros Gerais). 
 

32/2021-
1626.1175.2639 

'A Fantástica Fábrica de 
Livros' 

Pessoa Física 
Marcos Martins da 

Silva Junior 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 
IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
b)   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 de endereço enviado não está em nome do 
proponente e não foi comprovado o vínculo. 
 

http://www.tst.jus.br/certidao/
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i)    Regularidade em consulta de Sanções Administrativas: 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaForn
ecedor.aspx, datado do dia do envio da documentação à Secretaria e que 
será consultado no momento da assinatura do contrato. 
Motivo: A consulta referente à regularidade de Sanções Administrativas 
não está com o CPF do proponente. 
 

32/2021-
1626.1134.1458 

perforMAR Pessoa Física Rodrigo Munhoz 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 
IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
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  
Motivo: Não foi enviada a Certidão, apenas uma consulta no site. 
 

32/2021-
1625.7833.7216 

Violeta e eu ... Pessoa Física 
Marcia Regina 

Fernandes Marques 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 
IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
b)   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. 
 
c)   Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses, 
conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
Motivo: Documento está ilegível. 
 

32/2021-
1626.0437.7795 

AS ÁGUAS DAS 
YALODES, PRESERVE O 

Pessoa Física 
OYAYEMI SHYWA 
CEZAR TRINDADE 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 

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

IV (Parâmetros Gerais) do Edital: 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  
Motivo: Não foi enviada a Certidão, apenas uma consulta no site. 
 

32/2021-
1624.9096.3258 

Tempo de Histórias Pessoa Física 
Luisa Carvalho 

Helene 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 
IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
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 e que será 
consultado no momento da assinatura do contrato. 
Motivo: O CADIN ESTATUAL não está datado do dia do envio da 
documentação à Secretaria. 
 

32/2021-
1625.8855.7393 

2º temporada websérie 
Olhar marginal : Perifa 

inspira Perifa 
Pessoa Física 

Andrey Haag 
Nascimento 

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

32/2021-
1624.1441.1701 

Novo Olhar: Oficina 
Popular de Cinema 

Digital 
Pessoa Física 

Danilo Tavares 
Santos 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 
IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
b)   Comprovante de endereço de pelo menos 02 (dois) anos atrás, 

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do
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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. 
 
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 
Motivo: Não foi enviada a Certidão, apenas uma consulta no site. 
 

32/2021-
1625.4573.9816 

OCUPAÇÃO MAIS Pessoa Física 
Ugo Monteiro 
Castro Alves 

 
Proponente deverá: enviar a documentação a seguir, constante no item 
IV (Parâmetros Gerais) do Edital:  
b)   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. 
 
c)   Comprovante de endereço atual, datado dos últimos três meses, 
conforme item IV (Parâmetros Específicos). 
Motivo: Não enviou comprovante de endereço atual, datado dos últimos 
três meses. 
 
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 
Motivo: Não foi enviada a Certidão, apenas uma consulta no site. 

 

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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