
CADASTRAMENTO nº 001/2022 - “EXPOSITORES EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO
NOS EVENTOS PREVISTOS NO CALENDÁRIO ANUAL DA FEIRA CULTURAL DO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA – FEIRA HIPPIE” 

SANEAMENTO DE FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO

Processo Administrativo SEI: PMC.2022.00047676-35
Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Objeto: O presente edital destina-se a cadastrar Expositores Externos para participação nos eventos
previstos no calendário anual da Feira Cultural  do Centro de Convivência – Feira Hippie,  para
movimentar a economia local e prestigiar os expositores credenciados e convidados, bem como
engrandecer as festas culturais.

Em atendimento ao subitem 9.2 do Edital de “Cadastramento nº 001/2022 de Expositores Externos
para  participação  nos  eventos  previstos  no  calendário  anual  da  Feira  Cultural  do  centro  de
Convivência  –  Feira  Hippie”,  fica  aberto  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  a  partir  da  data  de
publicação deste Relatório, para o saneamento de falhas na documentação encaminhada no ato da
inscrição pelos proponentes do período de 03 de novembro a 21 de novembro de 2022, conforme
segue:

Proponente: Giovanna Pereira Afonso – inscrição nº 116
Categoria: Artesanatos
4.5.2. Comprovante de Situação Cadastral de Pessoa Física - CPF, obtido no endereço eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/  ConsultaPublica.asp,  do(a)
proponente ou representante legal. Proponente enviou foto do RG e não o comprovante solicitado.
4.5.9.  Comprovante de endereço,  em nome do Expositor  Externo,  cônjuge ou de um dos pais,
podendo ser conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto, de fornecimento de energia
elétrica, bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU ou contrato de locação. Proponente não
enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Fabio Henrique de Souza – inscrição nº 118
Categoria: Artesanatos
4.5.2. Comprovante de Situação Cadastral de Pessoa Física - CPF, obtido no endereço eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp,  do(a)
proponente ou representante legal. Proponente enviou foto da CNH e não o comprovante solicitado.

Proponente: Ivone Rezende Goulart – inscrição nº 119
Categoria: Artesanatos
4.5.2. Comprovante de Situação Cadastral de Pessoa Física - CPF, obtido no endereço eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/  ConsultaPublica.asp,  do(a)
proponente ou representante legal. Arquivo enviado não abre.
4.5.7.  Documento  oficial  de  identificação,  frente  e  verso,  com  fotografia,  reconhecido  pela
legislação brasileira; (CNH - Carteira Nacional de Habilitação, RG ou Documento de Classe) de
pessoa física ou do representante legal da pessoa jurídica, conforme o caso. Arquivo enviado não
abre.
4.5.9.  Comprovante de endereço,  em nome do Expositor  Externo,  cônjuge ou de um dos pais,
podendo ser conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto, de fornecimento de energia
elétrica, bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU ou contrato de locação. Arquivo enviado
não abre.



Proponente: Sheila de Andrade – inscrição nº 123
Categoria: Comidas de Rua
4.5.2. Comprovante de Situação Cadastral de Pessoa Física - CPF, obtido no endereço eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/  ConsultaPublica.asp,  do(a)
proponente ou representante legal. Proponente enviou comprovante com data desatualizada há mais
de 03 meses, de 2021.
4.5.9.  Comprovante de endereço,  em nome do Expositor  Externo,  cônjuge ou de um dos pais,
podendo ser conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto, de fornecimento de energia
elétrica,  bancária,  de  serviços  de telefonia,  carnê  de  IPTU ou contrato  de  locação.  Proponente
enviou comprovante desatualizado há mais de 03 meses, de 2021.

Proponente: Alessandra Silva Benites de Arruda – inscrição nº 126
Categoria: Artesanatos
4.5.9.  Comprovante de endereço,  em nome do Expositor  Externo,  cônjuge ou de um dos pais,
podendo ser conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto, de fornecimento de energia
elétrica,  bancária,  de  serviços  de telefonia,  carnê  de  IPTU ou contrato  de  locação.  Proponente
enviou comprovante desatualizado há mais de 03 meses, de março de 2022.

Proponente: Giane Rodrigues da Silva – inscrição nº 127
Categoria: Artesanatos
4.5.2. Comprovante de Situação Cadastral de Pessoa Física - CPF, obtido no endereço eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/  ConsultaPublica.asp,  do(a)
proponente  ou  representante  legal.  Proponente  enviou  cartão  de  CPF  e  não  o  comprovante
solicitado.
4.5.9.  Comprovante de endereço,  em nome do Expositor  Externo,  cônjuge ou de um dos pais,
podendo ser conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto, de fornecimento de energia
elétrica, bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU ou contrato de locação. Proponente não
enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Giovanna Bellini Fornazari – inscrição nº 128
Categoria: Sustentabilidade – Modalidades: Produtos Alimentares de Origem Artesanal
4.5.9.  Comprovante de endereço,  em nome do Expositor  Externo,  cônjuge ou de um dos pais,
podendo ser conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto, de fornecimento de energia
elétrica,  bancária,  de  serviços  de telefonia,  carnê  de  IPTU ou contrato  de  locação.  Proponente
enviou comprovante em nome de pessoa não referenciada e desatualizado há mais de 03 meses, de
janeiro de 2022.

Proponente: Florentino Pereira dos Santos – inscrição nº 130
Categoria: Artesanatos
4.5.2. Comprovante de Situação Cadastral de Pessoa Física - CPF, obtido no endereço eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/  ConsultaPublica.asp,  do(a)
proponente  ou  representante  legal.  Proponente  enviou  cartão  de  CPF  e  não  o  comprovante
solicitado.
4.5.9.  Comprovante de endereço,  em nome do Expositor  Externo,  cônjuge ou de um dos pais,
podendo ser conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto, de fornecimento de energia
elétrica,  bancária,  de  serviços  de telefonia,  carnê  de  IPTU ou contrato  de  locação.  Proponente
enviou comprovante sem data visível.

 
Campinas, 21 de novembro de 2022.
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