
CADASTRAMENTO DE EXPOSITORES PARA A EDIÇÃO DE NATAL DA FEIRA
CULTURAL DA PRAÇA “IMPRENSA FLUMINENSE” - 2021 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Processo Administrativo SEI: PMC.2021.00063999-86 

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Fundamento  Legal: Decreto  Municipal  nº  19.334,  de  01  de  dezembro  de  2016  e  Decreto
Municipal nº 19.987, de 15 de agosto de 2018. 

Objeto: Constitui objeto do presente edital o procedimento de Cadastramento de Expositores para a
Edição de Natal da Feira Cultural da Praça “Imprensa Fluminense” - 2021, a ser realizada na Praça
“Imprensa Fluminense”, s/nº, Cambuí, Campinas, de 06 a 23 de dezembro de 2021, de segunda-
feira a sexta-feira, das 15 h às 22 h e, no dia 24 de dezembro de 2021, das 9 h às 14h. 

A Comissão Administrativa do Edital de  CADASTRAMENTO DE EXPOSITORES PARA A
EDIÇÃO DE NATAL DA FEIRA CULTURAL DA PRAÇA “IMPRENSA FLUMINENSE” -
2021, com base no item 7.2 e subitem 7.2.1 de seu edital e tendo transcorrido o prazo de 2 (dois)
dias úteis para o saneamento de falhas na documentação apresentada no ato da inscrição, decide
por:

1) HABILITAR os seguintes proponentes:

Proponente: Michelle Luzia Bustamante   – inscrição nº 03 – Expositor Visitante em 2021

Proponente: David Felipe Rodrigues Pereira da Silva – inscrição nº 04 – Expositor Externo

Proponente:  Higor Marshal de Souza Pereira  – inscrição nº 05 - Expositot Visitante em 2021

Proponente:  Silvana de Souza Pereira Da Silva  – inscrição nº 07 – Expositor Externo

Proponente:  Selma Oliveira Gonçalves   – inscrição nº 08 – Expositor Externo

Proponente:  Jacqueline de Oliveira Benedito  – inscrição nº 11 - Expositor Externo

Proponente:  Luciana Valéria Machado Medeiros Batista  – inscrição nº 12 - Expositor Externo

Proponente: Rosana Aparecida Demarqui – inscrição nº 14 – Expositor Externo

Proponente: Sueli Marcolino – inscrição nº 15 – Expositor Permanente

Proponente: Eliana Marcia de Freitas – inscrição nº 16 - Expositor Visitante em 2021

Proponente: Katssilene Suellen Dos Santos Fortini – inscrição nº 22 - Expositor Externo



Proponente: Julietta Bernardo Delor – inscrição nº 24 - Expositor Externo

Proponente: Martha Reiss Dini – inscrição nº 28-  – Expositor Permanente

Proponente: Thais Communale Mendes  – inscrição nº 29 - Expositor Visitante em 2021

Proponente:  Anna Carolina Gomes Guerreiro – inscrição nº 30 -  – Expositor Externo

Proponente: Carlos Percy Braggion Mendes – inscrição nº 31 -  – Expositor Permanente

Proponente: Junia Gleice de Oliveira – inscrição nº 33 -  – Expositor Externo

Proponente: Ana Harumi Oliveira – inscrição nº 34  – Expositor Visitante em 2021

Proponente: Karina Zanelli – inscrição nº 35 - Expositor Externo

Proponente: Wilson Goes Oliveira – inscrição nº 36 – Expositor Externo

Proponente: Marcela Caroline Costa de Almeida – inscrição nº 37 - Expositor Externo

Proponente: Grazielle Roberta Peres Leite – inscrição nº 40  – Expositor Externo

Proponente: Selmer Fernandes de Andrade – inscrição nº 41 – Expositor Externo

Proponente: Simone de Cássia Corrêa Viana – inscrição nº 42 - Expositor Visitante em 2021

Proponente: Yvonne Aparecida Paes – inscrição nº 43 - Expositor Visitante em 2021

Proponente: Maria do Carmo Capeleti Vicentini  – inscrição nº 44 - Expositor Externo

Proponente:  Marcus  Vinicius  Rodrigues  Cassis  15869094879  –  inscrição  nº  45  -  Expositor
Permanente

Proponente: Adriana do Carmo Silva – inscrição nº 48 – Expositor Externo

Proponente: Juliano Augusto Alexandre – inscrição nº 49 – Expositor Externo

Proponente: Gisela do Vale Almeida – inscrição nº 54 – Expositor Externo

Proponente: Catharine Andressa Dias – inscrição nº 57 – Expositor Externo

Proponente: Ana Paula Tavares Ferreira 38599495860 – inscrição nº 59 – Expositor Externo

Proponente: José Marcondes Lopes da Silva – inscrição nº 61 - Expositor Externo

Proponente: Caroline Silva Basílio 39524738805 – inscrição nº 62 – Expositor Externo

Proponente: Priscilla Nobre Costa – inscrição nº 63 – Expositor Externo

Proponente:  Andressa dos  Passos  Tamborim Mira 22413575880 – inscrição nº  64 -  Expositor
Externo



Proponente: Lurdimar Miranda Lima – inscrição nº 65 - Expositor Externo

Proponente: Rayane Ferreira Santos – inscrição nº 66 – Expositor Externo

Proponente: Jorgina Meirelles Marques 43108270710 – inscrição nº 68 – Expositor Permanente

Proponente: Pâmela Carolina Meirelles Pereira Alvares Terra – inscrição nº 69 - Expositor Externo

Proponente: Alice Carvalho dos Santos – inscrição nº 70 – Expositor Externo

Proponente: Ana Lúcia Siqueira Sylvestre – inscrição nº 72 - Expositor Externo

Proponente: Gutemberg Ferreira Serpa – inscrição nº 74 – Expositor Externo

Proponente: Vilene Braga Martins – inscrição nº 75 - Expositor Visitante em 2021

Proponente: Walescka Moreira Martins – inscrição nº 78 - Expositor Externo

Proponente: Tais Martins Luiz – inscrição nº 79 - Expositor Externo

Proponente: Margareth Aparecida de Lima 15864824836 – inscrição nº 82 – Expositor Externo

Proponente: Domênica Odila Fidelis Andrade  – inscrição nº 83 - Expositor Externo

Proponente: Karina Cristina de Oliveira – inscrição nº 87 – Expositor Externo

Proponente: Ediléia Caxefo Meneses – inscrição nº 89 – Expositor Externo

Proponente: Edinei Eduardo Ceschi – inscrição nº 90 - Expositor Externo

Proponente: Simone da Penha Brites – inscrição nº 92 - Expositor Externo

Proponente: Peterson Rodrigues – inscrição nº 96 - Expositor Externo

Proponente: Hector Jose Florville Orocopey – inscrição nº 97 - Expositor Externo

Proponente: Genita Sarafim da Rocha 10806532874 – inscrição nº 100 – Expositor Permanente

Proponente: Lucas Miguel Alzão Barbosa – inscrição nº 105 - Expositor Externo

Proponente: Fábio Henrique de Souza – inscrição nº 111 – Expositor Externo

Proponente: Marcelo Batista – inscrição nº 112 – Expositor Externo

Proponente: Regina Studach Kaid – inscrição nº 114 – Expositor Externo

Proponente: Regina Almeida Fachini – inscrição nº 117 – Expositor Externo

Proponente: Maria Irene Lopes Barbieri – inscrição nº 120 – Expositor Permanente

Proponente: Adriana de Oliveira Pereira – inscrição nº 123 – Expositor Externo



Proponente: Geraldo Alves – inscrição nº 124 – Expositor Permanente

Proponente: Luciamar Freires da Silva – inscrição nº 125 - Expositor Externo

Proponente: Edmundo Maria Van Vliet – inscrição nº 126 – Expositor Externo

Proponente: Silvana Santana Ferreira – inscrição nº 128 – Expositor Externo

Proponente: Sandra Regina da Silva Sakaue – inscrição nº 129 - Expositor Externo

Proponente: Kátia Oliveira de Carvalho – inscrição nº 135 – Expositor Externo

Proponente: Maria Aparecida Ferreira da Silva Sápio – inscrição nº 136 - Expositor Externo

Proponente: Larissa  Evellyn  Camargo  Teixeira 40252917898  –  inscrição  nº  149  –  Expositor
Externo

Proponente: Queila Muniz Leal – inscrição nº 150 - Expositor Externo

Proponente: Célia de Souza Catalano – inscrição nº 152 - Expositor Externo

Proponente: Sílvia Barbosa Nunes – inscrição nº 153 - Expositor Permanente

Proponente: Maria Conceição Romualdo – inscrição nº 155 - Expositor Visitante em 2021

Proponente: Valéria de Vasconcellos Leal – inscrição nº 157 - Expositor Externo

Proponente: Edimara Jorge Gimenes – inscrição nº 158 – Expositor Permanente

Proponente: Flávia Amaral Granato – inscrição nº 159 – Expositor Externo

Proponente: Creonice da Silva Santos – inscrição nº 161 - Expositor Externo

Proponente: Dorvani Lazara Filgueira – inscrição nº 163 – Expositor Externo

Proponente: Gerson Wagner Amaral Correa – inscrição nº 164 - Expositor Externo

Proponente: Aparecida de Lourdes Evaristo – inscrição nº 165 - Expositor Permanente

Proponente: Maria Lúcia Pressatto Fernandes – inscrição nº 169 – Expositor Externo

Proponente: Keli Cristina Bueno Bonifácio – inscrição nº 171 – Expositor Permanente

Proponente: Manoel Plácido Rocha de Araújo Sousa – inscrição nº 172 – Expositor Visitante em
2021

Proponente: Maria Aparecida Ghezzi de Araújo – inscrição nº 173 - Expositor Permanente

Proponente: Aparecida Fátima Romano de Almeida – inscrição nº 174 – Expositor Permanente

Proponente: Anita Barbosa Justino – inscrição nº 175 – Expositor Permanente



Proponente: Joseane Aparecida de Oliveira Lipiano – inscrição nº 176 – Expositor Externo

Proponente: Roselei dos Reis Ribeiro – inscrição nº 177 - Expositor Visitante em 2021

Proponente: Ana Cristina Rizzo 11940044820 – inscrição nº 178 – Expositor Permanente

Proponente: Monica Isa Oliveira Braga – inscrição nº 179 – Expositor Visitante em 2021

Proponente: Thatiane Calegare de Oliveira – inscrição nº 180 - Expositor Externo

Proponente: Zilma de Fátima Pereira da Silva – inscrição nº 181 – Expositor Permanente

Proponente: Andréa Cristina Rangel da Paz – inscrição nº 182 - Expositor Externo

Proponente: Sandra Aparecida de Paula Cairos – inscrição nº 183 - Expositor Visitante em 2021

Proponente: Maria Cícera de Almeida – inscrição nº 184 - Expositor Visitante em 2021

Proponente: Rosemeire Malveira – inscrição nº 186 – Expositor Externo

Proponente: Maria Natália Soares Pereira – inscrição nº 188 – Expositor Permanente

Proponente: Ronaldo Buzioli – inscrição nº 189 – Expositor Permanente

Proponente: Kátia Adriana Messina – inscrição nº 191 - Expositor Externo

Proponente: Rinaldo Borges – inscrição nº 193 – Expositor Permanente

Proponente: Pedro Tozzeto Neto – inscrição nº 196 – Expositor Externo

Proponente: Walkiria silveira Alves Rodrigues – inscrição nº 197 – Expositor Externo

Proponente: Mariana de Oliveira Prates Galhianne – inscrição nº 198 – Expositor Externo

Proponente: Ellen de Oliveira Pinto – inscrição nº 199 - Expositor Externo

Proponente: Maria da Aparecida Alves Pereira – inscrição nº 200 – Expositor Permanente

Proponente: Cristian Lee Puche Politto – inscrição nº 201 – Expositor Permanente

Proponente: Fabiola Andréa Nogueiras Quezada – inscrição nº 203 – Expositor Externo

Proponente: Silvania Cristina Bento – inscrição nº 204 – Expositor Externo

Proponente: Rosana Domingues Torres dos Santos – inscrição nº 205 - Expositor Externo

Proponente: Eduardo Cavalheiro – inscrição nº 206 - Expositor Permanente

Proponente: Lilian Vieira Brescansin – inscrição nº 209 – Expositor Externo

Proponente: Beatriz Funari Chrestan – inscrição nº 210 – Expositor Externo



Proponente: Heloisa Cristina de Oliveira de Camargo – inscrição nº 211 – Expositor Externo

Proponente: Ana Lúcia Pinto – inscrição nº 212 – Expositor Permanente

Proponente: Leila de Fatima Puche da Costa – inscrição nº 214 – Expositor Permanente

Proponente: Renata Nogueira – inscrição nº 215 – Expositor Externo

Proponente: Renata Archina de Almeida – inscrição nº 217 – Expositor Externo

Proponente: Mariana Musselli Pallaro 41307783821 – inscrição nº 218 – Expositor Externo

Proponente: Maria Isabel Fassio de Freitas – inscrição nº 220 – Expositor Permanente

Proponente: Willian Alipio Pereira – inscrição nº 221 – Expositor Permanente

Proponente: Julieta Ketty Rengel de Manzano – inscrição nº 225 – Expositor Permanente

Proponente: Tania Maria Rangel Vieira Valim – inscrição nº 226 – Expositor Externo

Proponente: Valder Tertuliano de Lima – inscrição nº 227 - Expositor Permanente

Proponente: Rita de Cassia Maran Garcia de Oliveira – inscrição nº 229 – Expositor Visitante em
2021

Proponente: Julio Augusto Copa – inscrição nº 230 – Expositor Permanente

Proponente: Gabriel Luiz Augusto – inscrição nº 231 – Expositor Externo

Proponente: Joana Pagano Penteado – inscrição nº 234 - Expositor Externo

Proponente: Helder Rigonatto Vechi – inscrição nº 235 – Expositor Externo

Proponente: Adriana Regina Nunes – inscrição nº 237 - Expositor Externo

Proponente: Helder  Thiago  Lacerda  Kawabata  39816935821  –  inscrição  nº  239  –  Expositor
Externo

Proponente: Marisa Olivera de Jesus – inscrição nº 243 - Expositor Externo

Proponente: Bianca Choeire de Proença – inscrição nº 244 – Expositor Externo

Proponente: Mônica Agos Fernandes – inscrição nº 245 – Expositor Externo

Proponente: Luciana Juliani Spina – inscrição nº 247 - Expositor Permanente

Proponente: Pedro Henrique Pompeu Licas – inscrição nº 248 – Expositor Externo

Proponente: Andrea Branciaroli – inscrição nº 249 – Expositor Permanente

Proponente: Adriana Severo Evangelista 24797369892 – inscrição nº 250 – Expositor Permanente



Proponente: Hélio Soares Júnior – inscrição nº 251 - Expositor  Externo

Proponente: Dayane Monção Nonato – inscrição nº 252 - Expositor Externo

Proponente: Claudia Elaine Ruiz – inscrição nº 253 - Expositor  Visitante em 2021

Proponente: Sueli Aparecida Soldeira – inscrição nº 255 – Expositor Permanente

Proponente: Vilma Reggiani – inscrição nº 257 - Expositor Permanente

Proponente: Ana Carolina dos Santos Souza – inscrição nº 258 – expositor externo

Proponente: Marina Mariano – inscrição nº 264 – Expositor Externo

Proponente: Marilene Santana de Carvalho – inscrição nº 266 – Expositor Permanente

Proponente:  Ana Cláudia Bahia Wutke – inscrição nº 268 – Expositor Externo

Proponente: Osmar Balducci – inscrição nº 271 – Expositor Externo

Proponente: Marilene Cabral – inscrição nº 273 - Expositor Externo

Proponente: Kátia Simone Reolon – inscrição nº 275 - Expositor  Permanente

Proponente: Maria Luiza Domingues Coppola – inscrição nº 277 – Expositor Externo

Proponente: Priscila Santos de Oliveira – inscrição nº 278 - Expositor Externo

Proponente: Fernanda de Andrade Teixeira – inscrição nº 280 – Expositor Externo

Proponente: Daniela Renata dos Santos Vilela – inscrição nº 281 – Expositor Externo

Proponente: Edna Alves Andrade - inscrição nº 283 - Expositor Externo

Proponente: Euza dos Santos Fonseca de Oliveira – inscrição nº 284 – Expositor Permanente

Proponente: Carlos Humberto de Oliveira Osso – inscrição nº 285 - Expositor Externo

Proponente: Francienne Rodrigues Martins – inscrição nº 286 – Expositor Externo

Proponente: Valéria de Souza Massinatore Zancan - inscrição nº 287 – Expositor Externo

Proponente: Isabel Cristina Campassi Palermo Venturini - inscrição nº 288 - Expositor Permanente

Proponente: Iacy Nogueira Olivetto 31938188870 - inscrição nº 296 – Expositor Externo

Proponente: Maria Cristina de Brito – inscrição nº 298 - Expositor Externo

Proponente: Jéssica Gabriele de Oliveira - inscrição nº 301 - Expositor Externo

Proponente: Sheila de Andrade – inscrição nº 303 – Expositor Externo



Proponente: Débora Cristina Collicini da Cunha – inscrição nº 304 – expositor externo

Proponente: Deise Dias Fahl 04095074825 – inscrição nº 305 – Expositor Externo

Proponente: Kennia Fonseca Persson da Silva 34538394807 - inscrição nº 306 – Expositor Externo

Proponente: Conceição aparecida Gonçalves – inscrição nº 309 – Expositor Permanente

Proponente: Carla Daniela da Rocha Oliveira de Moraes - inscrição nº 310 – Expositor Permanente

Proponente: Júlia Oliveira Fracarolli 44343668827 - inscrição nº 311 - Expositor Externo

Proponente: Valdemar Correia de Araújo - inscrição nº 312 - Expositor Permanente

Proponente: Ricardo Alexandre da Silva 27148765870 - inscrição nº 313 – Expositor Externo

2) INABILITAR os seguintes proponentes:

Proponente: Cinzia Oliveira Luchesi 93030703649  – inscrição nº 02

Não apresentou:

- 3.1.1. proponente realizou inscrição como participante permanente da Feira Cultural da “Praça
Imprensa Fluminense”, porém é externo;

- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou consulta com data desatualizada;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente:  Milena de Grazia Henrique Pereira – inscrição nº 09
Não apresentou:
- 3.1.1. proponente realizou inscrição como participante permanente da Feira Cultural da “Praça
Imprensa Fluminense”, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou arquivo vazio;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições



financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente:  Palmira Helena Ramos  – inscrição nº 10
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp,  no  caso  de  pessoa  física,  proponente  enviou  cartão  CPF  e  não  enviou  a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Madalena Caetano Pacheco da Costa – inscrição nº 17
Não apresentou:
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, proponente enviou apenas 01
foto.

Proponente: Douglas Amaral Barbosa – inscrição nº 18
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física,  proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou consulta em nome de outra pessoa;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Mariana Maciel 40093406819 – inscrição nº 19



Não apresentou:
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou o certificado MEI e não a consulta.

Proponente: Simone Martins Pereira – inscrição nº 20
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão de CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Anamila dos Santos – inscrição nº 21
Não apresentou:
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta.

Proponente: Adriana Souza Machado – inscrição nº 23
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Rosiléia Pereira Amaro Souza  – inscrição nº 25
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, proponente enviou apenas 01
foto.

Proponente: Maria das Neves Silva  – inscrição nº 26



Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física,  proponente enviou comprovante incompleto.

Proponente: Roselaine Dantas Demucci – inscrição nº 27
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Fernanda Elissa Zarpelon 27986237821 – inscrição nº 38
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou a consulta com data desatualizada;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Janaina da Silva Aligoro – inscrição nº 39
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Kátia Regina Félix de Britto – inscrição nº 46
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a CNH e não enviou a consulta;



- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Bianca Almeida Mendes – inscrição nº 47
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a CNH e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Nívea Cristina Lepschis – inscrição nº 50
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp,  no  caso  de  pessoa  física,  proponente  enviou  cartão  CPF  e  não  enviou  a
consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto.

Proponente: Jéssica Freitas de Lima – inscrição nº 51
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Renata de Arruda Pereira – inscrição nº 52
Não apresentou:
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou arquivo ilegível;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, proponente enviou apenas 01
foto.

Proponente: Sonia Damiano Corsi Barbim – inscrição nº 55
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta sem data.



Proponente: Alinne Alcantil Feliciano Lima – inscrição nº 56
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Joyce Santos do Nascimento Reis – inscrição nº 58
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta incompleta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Alessandra Silva Dias – inscrição nº 60
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG não enviou a consulta;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante sem data;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Kelsibele Alves Farias 25513432838 – inscrição nº 67
Não apresentou:



- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou vazio.

Proponente: Marjorie Sayuri Taciro Moreira – inscrição nº 71
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Karen Aparecida de Mello 35075113800 – inscrição nº 76
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou o arquivo com data desatualizada.
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo que solicita senha;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Márcia Aparecida Rogato Viotto – inscrição nº 77
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.



Proponente: Simone de Cássia Zarpellon – inscrição nº 80
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Mara Jenny Francisco da Silva – inscrição nº 81
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Sara Janaina Barbosa – inscrição nº 84
Não apresentou:
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio.

Proponente: Jussara Teodoro Rabi  – inscrição nº 85
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a CNH e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto.

Proponente: João Carlos de Lima – inscrição nº 86
Não apresentou:
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições



financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Gisele Cabral Ferreira – inscrição nº 88
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Anna Lúcia de Campos Faria Gualtieri 32113140837 – inscrição nº 91
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou o Certificado MEI e não enviou a consulta,
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Márcia Nora Costa Rotondaro – inscrição nº 93
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta.

Proponente: Caroline Gimenes Arévalo  33240354810 – inscrição nº 94
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta;



- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou o Certificado MEI e não enviou a consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Carlos de Souza Tavares – inscrição nº 95
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante com endereço diferente da inscrição.
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Ricardo Vieira – inscrição nº 99
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.
  
Proponente: Kátia Regina Ferreira de Freitas – inscrição nº 102
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou outro documento e não enviou a
consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não o comprovante;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;



- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Márcio Rodrigo Pereira 22079743830 – inscrição nº 103
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Elaine Tonussi – inscrição nº 106
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Eliana Assencio de Souza – inscrição nº 107
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Cristiane dos Santos – inscrição nº 108
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante com data desatualizada;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Mateus dos Santos – inscrição nº 109



Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta com data desatualizada;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante com data desatualizada;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Zulinar Vieira Fonseca – inscrição nº 110
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta.

Proponente: Ana Beatriz de Paula Fracaro Francisco – inscrição nº 113
Não apresentou:
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Thiago Augusto Guelber – inscrição nº 115
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Nádia Aparecida Gonçalves Lanza – inscrição nº 118
Não apresentou:
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, proponente não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, proponente não enviou.

Proponente: Déborah Hitter Spigariol – inscrição nº 119
Não apresentou:



-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Márcio Botelho Pereira – inscrição nº 121 
Não apresentou:
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta.

Proponente: Márcia de Oliveira – inscrição nº 122
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Diohny Corrêa Andrade – inscrição nº 127
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta sem data;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Viviane Cristina de Deus Nequiz – inscrição nº 130
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;



- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Adriana Pinto dos Santos – inscrição nº 131
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante com data desatualizada;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Patricia Helena Cardoso dos Santos – inscrição nº 132
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Fabiana Aparecida Batista Metran – inscrição nº 133
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Yasmin Monique da Silva – inscrição nº 134



Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta.
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante com endereço diferente da inscrição.
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Juliana Bedotti Bestetti – inscrição nº 137
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou a consulta com data desatualizada.
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante com data desatualizada;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Andresa Fernandes do Nascimento – inscrição nº 138
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Cristiane de Oliveira Prado – inscrição nº 140
Não apresentou:



-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Cátia Maria de Paula Cardoso – inscrição nº 141
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Luana Beatriz Pereira Rossi – inscrição nº 142
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto e ilegível;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Keli Cristina Marques de Oliveira Santos – inscrição nº 143
Não apresentou:
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante com data desatualizada.

Proponente: Bárbara Vargas Neves – inscrição nº 144
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;



- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Maria Analia Oliveira Parente – inscrição nº 145
Não apresentou:
- 3.1.1. proponente realizou inscrição como participante permanente da Feira Cultural da “Praça
Imprensa Fluminense”, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG de outra pessoa;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG de outra pessoa e não enviou a
consulta;
- 4.9.6. número da credencial/barraca para os expositores permanentes, proponente não informou
número correto;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Roney Parente Lopes – inscrição nº 146
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG de outra pessoa;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG de outra pessoa e não enviou a
consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Sueli de Fátima Rodrigues Lopes – inscrição nº 147
Não apresentou:
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Gianny Aparecida Moreira Restani – inscrição nº 148



Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante com data desatualizada;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Denise de Abreu Husemann – inscrição nº 151
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta com data desatualizada;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante sem data.

Proponente: Marcos Alexandre Balbino Parra – inscrição nº 166
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Simone Noronha de Toledo Cardoso – inscrição nº 167
Não apresentou:
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou CNH incompleta;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto.

Proponente: Marli Aparecida do Monte – inscrição nº 168
Não apresentou:



-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou a consulta do CPF e não do CNPJ;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Cristiane Carla Montequezi – inscrição nº 170
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Douglas Alberto Pires da Silva – inscrição nº 185
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Giselda Maria Trevisoli – inscrição nº 192
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;



- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante com data desatualizada;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Silvacy Alves Kawashima de Matos – inscrição nº 194
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou o certificado MEI e não o comprovante do CNPJ;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Isadora Alves – inscrição nº 195
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Anselmo de Oliveira – inscrição nº 202
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Cristiane Machado Cunha – inscrição nº 208
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;



- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta sem data;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Mariana Regina Nunes de Campos – inscrição nº 213
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleto;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou o cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou o comprovante do CNPJ com data desatualizada;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Alice Prata Coelho – inscrição nº 216
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Silmara Maiolini Staconi – inscrição nº 219
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;



- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Maria Auxiliadora Micheli Thomaz da Silva – inscrição nº 222
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta incompleta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Jane Elza Marsoti – inscrição nº 223
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Angela Maria Fiorin – inscrição nº 224
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta.

Proponente: Lourdes Jacqueline Rengel Tellez – inscrição nº 228
Não apresentou:
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante com data desatualizada.

Proponente: Roberta Silvia Jacyntho – inscrição nº 233
Não apresentou:
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou consulta com data desatualizada;



- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante com endereço diferente da inscrição.

Proponente: Victória Cirila Aranda de Uwcayta – inscrição nº 236
Não apresentou:
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Giovanna Lissa Fernandes Nascimento – inscrição nº 238
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente não enviou consulta correta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Humberto Eduardo Castro Pardo – inscrição nº 240
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Edna de Oliveira Nepomuceno – inscrição nº 241
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/



consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Daniela Andrino de Azevedo– inscrição nº 259
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou documento ilegível;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Denise Marta Roque – inscrição nº 261
Não apresentou:
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante sem data.

Proponente: Rosalia Del Carmen Baraybar Retamal – inscrição nº 262
Não apresentou:
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou documento incompleto;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Juliana Biondi de Sylos Mello e Souza – inscrição nº 263
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou a consulta com data desatualizada;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Larissa R Pestana – inscrição nº 265
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;



- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Natália Cristina de Paula Oliveira – inscrição nº 267
Não apresentou:
- 4.9.3. comprovante de inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
–  CNPJ,  a  ser  obtido  no  endereço  eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp, no caso
de pessoa jurídica, proponente enviou comprovante sem data;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante sem data.

Proponente: Marisa Franco – inscrição nº 269
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Alessandra Pereira dos Santos – inscrição nº 270
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou CNH ilegível;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Dâmaris Dama da Costa Faccio – inscrição nº 272
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.



Proponente: Ellen Beatriz Ramos 27460694827 – inscrição nº 274
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Carla Russo Rodrigues – inscrição nº 276
Não apresentou:
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Luciana Oliveira Sartori – inscrição nº 279
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Sueleni Vieira Tenório Rampazzo – inscrição nº 282
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Luiz Claudio Parolari Duarte - inscrição nº 289
Não apresentou:



-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Vera Lúcia Pomin Massucato – inscrição nº 290
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp,  no  caso  de  pessoa  física,  proponente  enviou  cartão  CPF  e  não  enviou  a
consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Jaqueline Roma – inscrição nº 291
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto e com data desatualizada;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Tamara Thais Dornelas Gerin – inscrição nº 292
Não apresentou:
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou RG e não enviou a consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante conforme solicitado.

Proponente: Maria de Fátima Militão - inscrição nº 293
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou RG incompleta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;



- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Mary Regina Godoy Ribeiro da Silva – inscrição nº 295
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.1. documento oficial de identificação com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira, no
caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou arquivo vazio;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Raphael Araújo de Andrade 39703764835 – inscrição nº 297
Não apresentou:
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto.

Proponente: Rogéria Vitória Franco – inscrição nº 299
Não apresentou:
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente enviou comprovante incompleto e com data desatualizada.

Proponente: Maria Aparecida Silva Bandeira Pereira 22304829805 – inscrição nº 302
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Proponente: Elisabete Cristiane da Silva Santos - inscrição nº 307
Não apresentou:



- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou cartão do CPF e não enviou a
consulta;
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Sandra Regina Rodrigues Ribeiro - inscrição nº 308
Não apresentou:
- 4.9.4. comprovante de residência, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de água, energia
elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência  originária  de  instituições
financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em vigor, desde que em nome do inscrito,
no caso de pessoa física, proponente não enviou comprovante em seu nome.

Proponente: Franciane Pagano Vieira - inscrição nº 314
Não apresentou:
-  3.1.2.  proponente  realizou  inscrição  como expositor  visitante  que  tenha  participado  da  Feira
Cultural da “Praça Imprensa Fluminense”, no ano de 2021, porém é externo;
- 4.9.2. comprovante de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, a ser
obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, no caso de pessoa física, proponente enviou CNH e não enviou a consulta;
- 4.10.1. proposta do trabalho descrevendo as etapas do processo de produção do produto ou do
serviço comercializado, não enviou;
- 4.10.2. documentação fotográfica do processo de produção do produto ou da realização do serviço,
com, no mínimo, 5 (cinco) imagens e, no máximo, 7 (sete) imagens, não enviou.

Campinas,  11 de novembro de 2021
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