
P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

CREDENCIAMENTO N° 01/2020

SANEAMENTO DE FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO

Processo Administrativo SEI: PMC.2020.00022306-51

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993

Objeto: Credenciamento  de  artistas  e  trabalhadores  da  cultura  residentes  no  Município  de
Campinas  para  a  produção  de  projetos  de  ações  artístico-culturais,  os  quais  serão
disponibilizados  ou  divulgados  no  canal  on  line  Cultura  Abraça  Campinas  da  Secretaria
Municipal de Cultura, dentro do programa Cultura Abraça Campinas.

Em atendimento ao subitem 9.2 do Credenciamento nº 01/2020, fica aberto o prazo de 2 (dois)
dias  úteis,  a  partir  da  data  de  publicação  deste  Relatório, para  o  saneamento  de  falhas  na
documentação encaminhada no ato da inscrição pelos proponentes, conforme segue:

Proponente: Rafael Mitsuru Yasuda – inscrição nº 01

Projeto: Letra e canção: as composições de Rafael Yasuda

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Telma Aparecida Vieira – inscrição nº 03

Projeto: Oficina de musicalização infantil

Não apresentou:

–  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

– 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

– 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

– 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link não abre);
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– 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo,
3 (três)  anos  na  área  cultural  relacionada ao projeto  apresentado,  conforme item 6 do (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Carolina Passoni Engler – inscrição nº 04

Projeto: Cidade azul

Não apresentou:

– 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

 –  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensa  –  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço.
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

–  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

–  5.5.12.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço
http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao.

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.1.  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Física – CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

– 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo,
3 (três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
legenda e datas que comprovem o mínimo de 03 anos).

Proponente: Antonio Carlos Pires do Prado – inscrição nº 05

Projeto: As origens do lobo mau

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.1.  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Física – CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Jefferson Vasques Rodrigues – inscrição nº 06

Projeto: Vídeo-poemas de luta

Não apresentou:

– 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados.

Proponente: Agnaldo Olegário de Araújo – inscrição nº 07

Projeto: Do Pantanal ao Mississipi

Não apresentou:
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– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

–  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

– 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

– 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

– 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensa  –  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

–  5.5.12.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço
http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao;

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.1.  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Física – CPF, obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Luiz Eduardo Ramos Ferraz  – inscrição nº 08

Projeto: Dudu Ferraz – aviso de mãe

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (não confere com os dados cadastrados).

Proponente: Simon Rodrigo Lira – inscrição nº 09

Projeto: Simon Lira – apresentação musical old chevy

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;
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-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensa  –  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou).

Proponente: Samuel Ferreira Quintans – inscrição nº 10

Projeto: Espetáculo literário 'um ser(tão) de poesia'

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Caroline Marcato Carreiro – inscrição nº 11

Projeto: Faça você mesmo – bambolê

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários  da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Renato Augusto Nunes da Silva – inscrição nº 12

Projeto: Natasha Sahar

Não apresentou: 

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários  da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

– 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

– 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
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impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (sem data).

Proponente: Antonio Carlos Montone – inscrição nº 13

Projeto: Uma noite no setor

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

– 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

Proponente: Tarcísio da Graça Oliveira Júnior – inscrição nº 14

Projeto: Choro no rock

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço  https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link não abre).

Proponente: Cathia Cantusio – inscrição nº 17

Projeto: Sarau... Quanto vale o show?

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

–  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

– 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensa  –  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

– 5.5.13. Apresentação/descrição do projeto, na forma do modelo do Anexo I do edital.

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);
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-  5.5.1.  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Física – CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

– 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo,
3 (três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital  (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Marco Antonio Bosco – inscrição nº 18

Projeto: Marco Bosco oficina de produção e independência

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

-  5.5.1.  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Física – CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Jonatas Aparecido Silva – inscrição nº 19

Projeto: Narrativa poética periférica

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo,
3 (três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Amir Cantusio Junior – inscrição nº 20

Projeto: Clássicos in concert – música erudita de vanguarda

Não apresentou:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência;

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

–  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensa  –  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;
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-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

-  5.5.1.  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Física – CPF, obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

– 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo,
3 (três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Maria Izabel Padovani – inscrição nº 21

Projeto: Podcast ou um artista brasileiro – Izabel Padovani e convidados – música e educação

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Física – CPF, obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: José Refugio Ramirez Funes – inscrição nº 22

Projeto: Artes Don Ramirez artesanato temático mexicano

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

– 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência – (sem data).
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Proponente: Osmar Dal Bom Filho – inscrição nº 26

Projeto: O bê a ba do violão

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários  da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

– 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Proponente: Juliana Passoni Engler – inscrição nº 27

Projeto: Troca de olhares

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Física – CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Elizabete Bastos – inscrição nº 28

Projeto: Alma de poeta

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários  da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

– 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo,
3 (três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Joana de Toledo Piza – inscrição nº 31 

Projeto: Mi casa su casa
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Não apresentou:

– 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Proponente: Alícia Muneiro Arantes – inscrição nº 32

Projeto: Tríade do equilíbrio: corpo, mente e alma – dança, poesia e reflexão

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três)
anos no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu
trabalho no setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Mauro Braga Campos – inscrição nº 33

Projeto: Poéticas de quarentena

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Belén Palkovsky – inscrição nº 34

Projeto: Narrativa de histórias com proposta de atividades lúdicas – onde a mata encontra o mar

Apresentou com falhas ou incorretos:

–  5.5.2.  documento  oficial  de  identificação,  com  fotografia,  reconhecido  pela  legislação
brasileira – (documento incompleto);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência – (documento em nome de terceiro); 

– 5.5.13. Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I do edital  (não
assinou);

– 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo,
3 (três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos);

– 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três)
anos no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu
trabalho no setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).
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Proponente: Gabriola Imaculada Castilho de Andrade – inscrição nº 36

Projeto: Retrospectiva dos 14 anos do Semente do Jogo de Angola Núcleo Cedega

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários  da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Fábio Pires Vieira – inscrição nº 37

Projeto: Sentir a vida até a raiz

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência – (documento desatualizado);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);

– 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três)
anos no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu
trabalho no setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Carolina Polezi – inscrição nº 38

Projeto: Dança de salão solo

Não apresentou:

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Adriano Vieira Novo – inscrição nº 43

Projeto: Técnicas de edição de arte multimídia para tempo de EAD

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários  da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

– 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

– 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na—relacao-de-apenados.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Física – CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);
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– 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo,
3 (três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Eduardo Wilson de Mattos – inscrição nº 44

Projeto: A arte no caos

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

– 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

– 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo,
3 (três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Guilherme Augusto Lamas de Oliveira – inscrição nº 46

Projeto: Uma dica pra quem fica em casa

Não apresentou:

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Alessandra Boccia – inscrição nº 47

Projeto: Zambabeat

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.
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Proponente: Jether Benevides Garotti Junior – inscrição nº 49

Projeto: “Solo”

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários  da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

– 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo,
3 (três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Renata Mendonça Sanchez – inscrição nº 50

Projeto: Crianças em casa: na sala, na cozinha, no guarda-roupas e por baixo da mesa

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de  inscrição  no Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Física—CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Marcos Becker de Almeida Barbosa—inscrição nº 51

Projeto: Cultura, arte e vida

Não apresentou:

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Milena Machado Figueiredo – inscrição nº 56

Projeto: Janelas do interior

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência – (arquivo não abre). 

Proponente: Rodrigo de Arruda Carvalho Freitas – inscrição nº 58

Projeto: Palestra Desvendando os quadrinhos de humor

Não apresentou:

—5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;
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-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Nella Angela Paredes Gutarra – inscrição nº 59

Projeto: Bordando o manto peruano com flores e músicas típicas do Peru

Não apresentou:

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

– 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Apresentou com falhas ou incorretos:

– 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

-  5.5.1.  Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Física – CPF, obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência- (documento desatualizado).

Proponente: Luzia Ainhoren Meimes – inscrição nº 61

Projeto: Cachocha Bolonha apresenta: receitas rápidas de quarentena

Não apresentou:

– 5.5.5.  Certidão Negativa de Débitos  Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,
obtida no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

– 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência – (declaração de terceiro).

Proponente: Flávio Augusto da Silva Junior - inscrição nº 62

Projeto: Mixagem músicas autorais
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Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Marcos Vinicius Tiritan - inscrição nº 63

Projeto: Coletânea Alma Atlante I e II

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Bruno Sotil - inscrição nº 64

Projeto: Batucada virtual

Não apresentou:

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Flávio Roberto da Silva - inscrição nº 65

Projeto: Ruffneck sound system - cultura dos sistemas de som 

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado).

Proponente: Adriana dos santos Munhoz  - inscrição nº 66 

Projeto: Oficina de dança Dança dos Pequenos / Tô Dançando Acredita!!

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Roberto Daurte - inscrição nº 68

Projeto: O violão eletroacústico: a evolução do violão do acústico ao tecnológico

Não apresentou:
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- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Proponente: Rodrigo Fratin Medina - inscrição nº 71 

Projeto: Uma introdução à abordagem de Dorothy Taubman na técnica pianística: um caminho
para tocar piano com eficiência e prevenir lesões

Não apresentou:

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Erisvaldo Monteiro Matos - inscrição nº 73 

Projeto: Videopoema de Pessoa

Não apresentou:

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Eduardo Puzzilli - inscrição nº 75

Projeto: LocomotiV folk mundano - músicas do mundo

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Mateus Ribeiro de Araújo - inscrição nº 77

Projeto: Canção para todos

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:
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- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Kaique Cesar Alves - inscrição nº 78 

Projeto: Vídeo aulas de dança

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.15. declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Rafael Vilela - inscrição nº 81 

Projeto: O salva vidas

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;
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-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.12.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço
http://www.tst.jus.br/certidão;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
(documento incompleto);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (documento incorreto).

Proponente: Ivens Burg Cacilhas - inscrição nº 82

Projeto: As aventuras da Super Raimunda

Não apresentou:

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Carlos Alberto Ribeiro dos Carlos Ribeiro - inscrição nº 83 

Projeto: Família Paulistinha música para todos

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;
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Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Homero do Nascimento - inscrição nº 85

Projeto: Talvez o tempo nem passou

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Caio Henrique de Sousa Magalhães - inscrição nº 86 

Projeto: Brincando e aprendendo

Não apresentou:

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Wanderley Francisco Pinto  - inscrição nº 88

Projeto: Jabiraca

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não seguiu modelo padrão).

Proponente: Leandro Duarte Publio - inscrição nº 91 

Projeto: Cães (oito mãos)

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).
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Proponente: Cláudia Lavínia Madureira - inscrição nº 92

Projeto: Claudiah na estrada

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição  do  projeto,  na  forma  do  modelo  do  Anexo  I  do  edital
(documento incorreto).

Proponente: Danielly de Souza Oliveira - inscrição nº 93 

Projeto: FALA Shakespeare!

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado).

Proponente: Rodrigo Nasser - inscrição nº 95 

Projeto: Seu Pitanguera e sua rabeca

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Márcio Rogério Spagolla - inscrição nº 96 

Projeto: Vida interditada

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:
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- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Mary Hellen Jasso - inscrição nº 97 

Projeto: Maquiagem no audiovisual

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na—relacao-de-apenados.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital (não
seguiu documento padrão);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Ana Carolina Medeiros dos Santos  - inscrição nº 99

Projeto: Artista em manutenção! 

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro).

Proponente: David Seade Neto - inscrição nº 100

Projeto: Campinas nos festivais do Brasil

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Edilis Rejane Moreira Lorencetti - inscrição nº 102

Projeto: Exercitando e alongando na melhor idade

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);
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-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não seguiu documento padrão).

Proponente: Alexandro Brede Bastias - inscrição nº 104 

Projeto: Alex Brede tutoriais, vídeo aulas e direções

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Proponente: Kelly Cristina Cheretti - inscrição nº 107 

Projeto: (Re)Doma

Não apresentou:

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Cristiane Nascimento Strumendo Franchi - inscrição nº 109 

Projeto: Mulheres que dançam

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Daniel Montanheiro - inscrição nº 110 
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Projeto: Leituras fantásticas

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Danny Soares de Andrade - inscrição nº 111 

Projeto: Tanoaria nos tempos atuais

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Rafael Thomaz - inscrição nº113 

Projeto: Invenções para violão

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos);
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- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Germanno Falcão Richena - inscrição nº 114 

Projeto: Live looping: um violino - uma orquestra (performance e demonstração

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Caroline Barrios Mendonça Secolo - inscrição nº 116 

Projeto: Composição musical e videoclipe "Meu Melhor Lugar"

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Dickson Resstel Singeroti de Godoy - inscrição nº 117 

Projeto: Movimentos somáticos baseados na dança contemporânea para o autoconhecimento

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Geraldo Santos Costa  - inscrição nº 119 

Projeto: Construindo seu som

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;
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-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Gustavo Gomes de Oliveira e Souza - inscrição nº 120 

Projeto: Gust DJ convida

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição  do  projeto,  na  forma  do  modelo  do  Anexo  I  do  edital
(documento incompleto).

Proponente: Rafael Manfrinatto de Carvalho - inscrição nº 121

Projeto: Contando contas de mar 

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento sem data).

Proponente: Koraiça Prince Tessari de Lima  - inscrição nº 122

Projeto: Movimentos e pausas 

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.13. Apresentação/descrição do projeto, na forma do modelo do Anexo I do edital –  (não
assinou);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Marta Christine Henriksen Oliveira - inscrição nº 123 

Projeto: Workshop de graffiti
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Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.1. Nome civil – (informação incorreta);

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Meiriele Cristina Fogari - inscrição nº124 

Projeto: Mulheres na música sertaneja

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou).

Proponente: Robson Barbosa de Oliveira - inscrição nº 125 

Projeto: Live stream Robson Baroli

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;
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-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Letícia Adila Borges Naciben - inscrição nº 126 

Projeto: Meu dentinho, meu dentão

Não apresentou:

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Pedro Henrique França Lehn - inscrição nº 128 

Projeto: Aprendendo para voltar forte

Não apresentou:

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Lucas Rodrigues Oliveira e Silva - inscrição nº 129

Projeto: Cadê a cura que tava aqui?

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro).

Proponente: Camilla Andrea Torres - inscrição nº 130

Projeto: Uma volta em si

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Fernando Ribeiro Junqueira Corrêa - inscrição nº 131

Projeto: Trio Macaxeira ''construindo arte em casa”

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);
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- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado).

Proponente: Luiza Pilipczuk Vieira - inscrição nº 132

Projeto: O cotidiano

Não apresentou:

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Débora Regina Bruno - inscrição nº 135 

Projeto: Inventário das grandezas do ínfimo

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Ernani Wesley de Morais Teixeira  - inscrição nº 136 

Projeto: Serenatas virtuais

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Isabela Mendeleh Carlos dos Santos - inscrição nº 137

Projeto: Barro-jasmim: vídeos-poemas do entardecer
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Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (comprovante de endereço difere do cadastrado na inscrição);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição  do  projeto,  na  forma  do  modelo  do  Anexo  I  do  edital
(documento incompleto).

Proponente: Allan Patrick Brede Bastias - inscrição nº 138

Projeto: Allan Brede artista e professor circense

Não apresentou:

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Rafael Freitas da Silva - inscrição nº 139

Projeto: Terapia artística com tecnologia

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.1. Nome civil (informação incorreta).

Proponente: Daniel de Magalhães Battistoni  - inscrição nº 141
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

Projeto: Processo de composição de músicas

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Osmário Marinho Mota - inscrição nº 142

Projeto: Na batu(casa) da vida

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: João Pedro Silvestre Fogaça de Almeida - inscrição nº 144

Projeto: Cultura em casa

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Sayonara Mariano Sales Marsaioli - inscrição nº 146

Projeto: Polinização poética

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Anderson Némer Alves - inscrição nº 147

Projeto: Cantar para despertar a Terra em nós - música e meditação para uma eco sensibilização

Não apresentou:
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-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital (não
seguiu documento padrão).

Proponente: Barbara Virginia Denadai Fontana - inscrição nº 148

Projeto: Serviço essencial

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Luciana Mara Pimenta Rocha - inscrição nº 149

Projeto: Capoeira - cultura brasileira

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Nelson Lopes de Souza - inscrição nº 151

Projeto: Truques com artes

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
(documento incompleto);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
seguiu documento padrão);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não seguiu documento padrão).

Proponente: Angie Kelly Lima Lucena - inscrição nº 152

Projeto: MOG - Mostra Otaku Games

Não apresentou:

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Fabianna Maria Whonrath Miranda - inscrição nº 154

Projeto: Iniciação musical infantil

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Andressa Spagnol Estrela - inscrição nº 155

Projeto: Os cinco sentidos - parte 1 e 2 (peça teatral em versão contação de histórias)
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Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na—relacao-de-apenados.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
seguiu documento padrão);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Julia Cerqueira da Cruz - inscrição nº 156

Projeto: Monólogos de Sadako

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Ana Clara Silva - inscrição nº 160

Projeto: Série de 2 vídeos sobre voz e técnica vocal

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Edh Lorran Oliveira  - inscrição nº 162

Projeto: Edh Lorran: "Revisitady" 

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não seguiu documento padrão).

Proponente: Anderson Ramirez Kaltner - inscrição nº 163

Projeto: The coffee performance 

Apresentou com falhas ou incorretos:
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou).

Proponente: Jésus Seda De Moraes - inscrição nº 164

Projeto: Criação de bonecos 

Não apresentou:

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou).

Proponente: Carina Neder Petrini - inscrição nº 165

Projeto: Vídeo oficina >>> os cinco sentidos e o cantar: perceber e mobilizar a voz 

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (tipo de documento não aceito para comprovação).

Proponente: Michelle Cristina Tomaz Paliota - inscrição nº 169

Projeto: A diferença entre o violino e a viola 

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Proponente: Maria Eduarda Gouveia - inscrição nº 170

Projeto: Dançando com os boletos

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Rafael Marques Fernandes Pinheiro  - inscrição nº 171
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Projeto: Arte 2.0

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Alexandre Soares de Carvalho  - inscrição nº 181

Projeto: Todo mundo canta! 

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Larissa Stefany Rocha Mendes - inscrição nº 182

Projeto: EBA - Expressão Beleza e Autoestima 

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital – (não assinou).

Proponente: Vitoria de Faria Bazanelli  - inscrição nº 184

Projeto: Mulheres musicistas: que lugar ocupamos na cena musical? 

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição  do  projeto,  na  forma  do  modelo  do  Anexo  I  do  edital
(documento incompleto).

Proponente: Stefany Cristina Ferreira dos Santos - inscrição nº 185

Projeto: Conexão Brasil e Estados Unidos: um bate papo da crew Samba B.Girls com a pioneira
B.Girl Rokafella

Não apresentou:
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou).

Proponente: Mario Vitor Gouveia Cau - inscrição nº 186

Projeto: Desvendando os quadrinhos

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Marcos Antonio de Oliveira Brytto - inscrição nº 187

Projeto: A voz como linguagem - técnica vocal para contadores de histórias

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Phablo Silva Rocha - inscrição nº 188

Projeto: Cozinhando nas terras do Boi Falo

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:
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- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Joana Nogueira Germani - inscrição nº 189

Projeto: Tarde em família

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Bruno dos Santos Estevam - inscrição nº 191 

Projeto: Kpop em casa

Não apresentou:

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (tipo de documento não aceito para comprovação);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não seguiu documento padrão).

Proponente: Ricardo Terlone Quinalia - inscrição nº 193 

Projeto: Fotografia em casa

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Luiz Henrique Sant'Ana Ramos - inscrição nº 195 

Projeto: Contando histórias com bonecas Abayomi
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na  —relacao-de-apenados  .

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Brisa de Oliveira Vieira - inscrição nº 196

Projeto: A última cebola

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Lúcia Fernandes - inscrição nº 199

Projeto: Bodhrán – o primo irlandês do pandeirão do Maranhão

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou).

Proponente: César de Castro Rosa - inscrição nº 200

Projeto: Música celta de marinheiros e piratas

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento sem data).

Proponente: Clara Tomie Yamasaki Heider Rodriguez - inscrição nº 201

Projeto: Show de forró

Não apresentou:
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- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não seguiu documento padrão).

Proponente: Renata de Oliveira - inscrição nº 202

Projeto: Ouvir, conhecer e dançar a cultura afro-brasileira

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Christian Silva - inscrição nº 208

Projeto: Passando a cena! Tutoriais circenses para o público infantil

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.12.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço
http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao.

Proponente: Érika Andrade Orlando - inscrição nº 209

Projeto: Vídeo aula de música terapia para pessoas autistas

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Ricardo Luis Tejada Orlando - inscrição nº 210 
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

Projeto: Direção teatral e seus caminhos 

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Rodrigo Silva da Rocha - inscrição nº 211

Projeto: Tutorial maquiagem 3D 

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
– (documento incompleto);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Cristiano Luis Martins dos Santos - inscrição nº 212

Projeto: Curta metragem: rosas, no meio da travessia

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.
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Proponente: Helder Tomas Pinheiro - inscrição nº 213

Projeto: Princípios do choro: apreciando a arte em casa 

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado).

Proponente: Claryssa de Pádua Morais - inscrição nº 214

Projeto: Os nuevos estudios sencillos, de Leo Brouwer, por Claryssa Pádua

Não apresentou:

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na—relacao-de-apenados.

Proponente: Tiago Prado Catapan - inscrição nº 218

Projeto: Ação virtual reação sonora

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Proponente: Liliana Marcela Curcio - inscrição nº 220

Projeto: Os fracassos de uma palhaça: Jasmim

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Proponente: Dayani da Silva Albuquerque - inscrição nº 223

Projeto: A escrita como processo de autoconhecimento

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital (não
seguiu documento padrão).

Proponente: Luciana Taniguti Bertarelli - inscrição nº 224

Projeto: A técnica da xilogravura com xilomóvel em vídeo

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro).

Proponente: Esio Magalhães Pereira - inscrição nº 225

Projeto: Cuidado: palhaço trabalhando!

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2.

Proponente: Camila Roberta Souza - inscrição nº 231

Projeto: Guarda chuva

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Giorgio Francisco Gianeli - inscrição nº 234

Projeto: Oficina de improvisação
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Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital (não
seguiu documento padrão).

Proponente: Simone de Arruda Peixoto - inscrição nº 235

Projeto: Bromélias: processo criativo em stop motion

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Daniel Alves Duarte Pedroso Júnior - inscrição nº 238

Projeto: Serenata online

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Ana Nery Carvalho Lopes - inscrição nº 239

Projeto: Mãos de criação

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na—relacao-de-apenados.

Proponente: Paula Viegas Preiss - inscrição nº 240

Projeto: O curinga que habita em mim

Não apresentou:

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento sem data).
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

Proponente: Raquel Pires de Menezes - inscrição nº 241 

Projeto: Ateliê portas abertas 

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
– (documento incorreto);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento incorreto);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três)  anos  na  área  cultural  relacionada  ao  projeto  apresentado,  conforme  item  6  do  edital
(documento incorreto).

Proponente: Tiago Oliveira de Souza - inscrição nº 242 

Projeto: Jords MC nascido rei 

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;
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- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Livia Carolina de Oliveira - inscrição nº 243

Projeto: Mulheres na cena musical de Campinas

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
– (arquivo não abre);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Jeniffer Fernanda de Oliveira Francisco - inscrição nº 244

Projeto: Declamando as oprimidas de Campinas

Não apresentou:

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: João Manoel da Silva Magalhães - inscrição nº 245

Projeto: Rascunhos para mais um ensaio sobre a loucura 2

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

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

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.12.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço
http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
(arquivo não abre);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento incorreto);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição  do  projeto,  na  forma  do  modelo  do  Anexo  I  do  edital
(documento incorreto);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (documento incorreto).

Proponente: Mariana Dias Jorge - inscrição nº246

Projeto: Trama da Terra

Não apresentou:
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- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Isadora Saiani Bellini - inscrição nº 248

Projeto: Quando eu era pequena: contação de histórias e memórias

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Leticia Rodrigues Frutuoso - inscrição nº 250

Projeto: Que mulheres somos numa sociedade patriarcal?

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na—relacao-de-apenados.

Proponente: Rodrigo Siqueira - inscrição nº 251

Projeto: Estórias que ensinam

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Mayara Bianca Souza Nardo - inscrição nº 253

Projeto: Processo de criação da série de pinturas FLOEMAS

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Allan Ortega Monteiro - inscrição nº 254
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

Projeto: Palhaço Billy na quarentena

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: José Antonio Gongra de Oliveira Junior - inscrição nº 256

Projeto: O uso de tecnologias como ferramenta para aprendizagem rápida de música

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.b;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Quilder de Paula - inscrição nº 258

Projeto: O quarto das possibilidades

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Luiz Henrique dos Santos - inscrição nº 260

Projeto: Produção de eventos em Campinas
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Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Luciana Alves Viana - inscrição nº 261

Projeto: Palavra saudade

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência – (documento sem data).

Proponente: Verusca Iarenca Vieira Fialho - inscrição nº 262

Projeto: Poéticas do feminino - o processo cerâmico

Não apresentou:

-  5.5.12.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço
http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Aurea Carolyne Sobral Germano - inscrição nº 263

Projeto: No ponto da cidade

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Everaldo Cândido da Silva - inscrição nº 266

Projeto: Sala dos Toninhos - histórico de atividades; 2013-2020

Não apresentou:
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento sem data);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Silvana Figueiredo do Nascimento - inscrição nº 270

Projeto: Desenhos no espaço

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Danilo Araújo Ramalho - inscrição nº 271

Projeto: Danilo Ramalho - cantando e contando

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);
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- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
– (documento incompleto).

Proponente: Murillo Araújo Ramalho - inscrição nº 273

Projeto: Murillo Ramalho - ritmos nordestinos na zabumba

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Sinval Alves Ferreira Junior - inscrição nº 275

Projeto: Música refloresta

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Arthur Luis Amaral - inscrição nº 278

Projeto: Papo de música & outras milongas

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Leonardo Mologni - inscrição nº 279

Projeto: O clássico artista urbano

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Letícia Zanellato Michelani - inscrição nº 280 

Projeto: Cuidança

Não apresentou:

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Matheus Marciano Santos - inscrição nº 281
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

Projeto: Oficina teatral DuplaArte e workshop DuplaArte

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.b;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.12.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço
http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.13. Apresentação/descrição do projeto, na forma do modelo do Anexo I do edital (arquivo
não abre);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três)  anos  na  área  cultural  relacionada  ao  projeto  apresentado,  conforme  item  6  do  edital
(arquivo não abre).

Proponente: Gabriella Zanardi da Fonseca - inscrição nº 283

Projeto: Abo [agbo]

Não apresentou:

-  5.5.12.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço
http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Tauan Semeghini Hernesto - inscrição nº 284

51 de 76

http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/


Projeto: "'Amor' e melodia” 

Não apresentou:

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento ilegível).

Proponente: Marina Silva e Siqueira - inscrição nº 286

Projeto: A quarentena acabou, e agora?

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou).

Proponente: Talita Jaqueline dos Santos - inscrição nº 287 

Projeto: Dance dance dance, em casa na quarentena 

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Iara Medeiros Valente Alberte - inscrição nº 290

Projeto: Dançar a vida e o des-convívio

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Danilo Soares de Lima - inscrição nº 291

Projeto: Um corpo no mundo

Não apresentou:
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na—relacao-de-apenados.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
– (documento incompleto).

Proponente: Cibele Ribeiro da Silva - inscrição nº 293

Projeto: As tecelãs do tempo no corpo

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Carolina Baraglio Simões - inscrição nº 294

Projeto: Teatrinho

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Daniel dos Santos Alves - inscrição nº 295

Projeto: Capoeira e inclusão social

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).
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Proponente: Italo Guilherme de Lima Feitosa - inscrição nº 298

Projeto: Projeto Eco

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Natalia Regina Gregorini - inscrição nº 299

Projeto: Quarentena

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

-  5.5.12.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço
http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: - inscrição nº 300

Projeto: Júlia Conterno Rodrigues

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Letícia Almeida Dos Santos - inscrição nº 302 

Projeto: Jogos teatrais DuplaArte 

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Marcos Martins dos Santos - inscrição nº 303 

Projeto: “Ei, migrante! – Campinas, terra de migrantes, emigrantes e imigrantes”

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Vagner da Cunha Lima - inscrição nº 304 

Projeto: Passeando por Campinas 

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;
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- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Rosaria Antônia - inscrição nº 306

Projeto: Cantando autorias: "eu sou Sinhá"

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Fernanda Nunes de Sousa - inscrição nº 307

Projeto: Personagens femininas em Shakespeare

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Pedro Barsalini - inscrição nº 309

Projeto: Pocket-show "Corredeira"

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital (não
seguiu documento padrão).

Proponente: Reynolds Gonçalves Neto - inscrição nº 310

Projeto: Campinas contra a dengue

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Proponente: Leandro R Macedo - inscrição nº 313
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

Projeto: Musissencia em serenata virtual

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Jade Skrabe - inscrição nº 315

Projeto: Jade Skrabe música boa

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
– (documento incompleto);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Wannyse de Oliveira Zivko - inscrição nº 318

Projeto: A arte e seus efeitos

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na—relacao-de-apenados.

Proponente: Marcelo Modesto - inscrição nº 319

Projeto: Popularização do banjo 5 cordas

Não apresentou:
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- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Luca Di Vito Appolonio - inscrição nº 320

Projeto: Jornal Pirueta

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
– (documento incompleto);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Rodrigo Eisinger - inscrição nº 321

Projeto: Pequenos estudos para duo de gaita I e II

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado);
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

- 5.5.13. Apresentação/descrição do projeto, na forma do modelo do Anexo I do edital (assinatura
ilegível);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (assinatura ilegível).

Proponente: Júlia Caroline Favoretto Prudêncio - inscrição nº 322

Projeto: No castelo do Barba Azul: histórias de pandemia

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro).

Proponente: Robinson Toffoli de Oliveira - inscrição nº 323

Projeto: Lives musicais

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:
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- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento sem data).

Proponente: Bruna Maria Pressatto Fernandes - inscrição nº 325

Projeto: Fernando Pessoa em casa

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Marcos Vinicius dos Santos Tavares - inscrição nº 32

Projeto: Entrevista com Mimmo Calopresti e Francesco Siciliano na Mostra de Cinema Italiano 

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na  —relacao-de-apenados  .

Proponente: Paula Monterrey Sobral - inscrição nº 327

Projeto: Novo lambe da torta para a rua

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Proponente: Gabriela Pereira Pardim - inscrição nº 328

Projeto: Entre gungas, médios e violas

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Beatriz Luizari Matias de Oliveira - inscrição nº 329
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

Projeto: Registros de uma artista

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Gabriela Regina da Silva - inscrição nº 330

Projeto: Iniciando na dança de salão: estilo forró

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);
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- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Leonardo Lopez Steinberg - inscrição nº 332

Projeto: Movimento

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Jéssica Pereira da Silva - inscrição nº 333

Projeto: Ensinando a confeccionar máscaras

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (dados não conferem).

Proponente: Marco Aurélio Folis dos Santos - inscrição nº 336 

Projeto: Sambaí Campinas 

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Marco Aurélio Valente Alberte - inscrição nº 337

Projeto: Pandemia

Não apresentou:
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-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Rafael Souza da Silva - inscrição nº 338

Projeto: Live: histórias e canções do folk brasileiro

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Otis Remane - inscrição nº 339

Projeto: Sons d'África

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Veridiana Weinlich - inscrição nº 340

Projeto: Inteiramente sou

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;
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- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na—relacao-de-apenados.

Proponente: Bruno Silva Mothe - inscrição nº 342

Projeto: Blues - as raízes da música atual

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Pedro de Oliveira Rodriguez Rosa - inscrição nº 343

Projeto: Unimos a distância

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Proponente: Anna Christina Quaglio de Bórtoli - inscrição nº 344

Projeto: Nas nuvens

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2.

Proponente: Mariani Carolina de Lima - inscrição nº 345

Projeto: Revisitando Campinas

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;
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- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na  —relacao-de-apenados  .

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Bianca Lúcia Martins Lopes - inscrição nº 347

Projeto: Percussão afro com Bianca Lúcia Jongueira

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Leticia Rodrigues Viana dos Santos - inscrição nº 348

Projeto: Pop - música para alegrar a alma

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Maria Lúcia Pressatto Fernandes - inscrição nº 349

Projeto: Artesanato acessível

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na  —relacao-de-apenados  .
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Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Julia Cavalcanti Santos - inscrição nº 352

Projeto: Clarice a clarear – 100 anos de Clarice Lispector

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada).

Proponente: Nathália Lourenço de Barros Ribeiro - inscrição nº 353

Projeto: Dê um tour pelo mundo sem sair de Campinas

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br.

Proponente: Letícia Souza Moreira Benevides - inscrição nº 354

Projeto: O conto de Iroco e a boneca abayomi

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado).

Proponente: Tiago Di Salvo Pallone - inscrição nº 355

Projeto: Tiago Pallone - vídeo groove de baixo

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
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impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Maurício Oliveira Correa Silva - inscrição nº 356

Projeto: Minotauro confinado

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital (não
seguiu documento padrão).

Proponente: Ieda Gonçalves Souza Cruz - inscrição nº 357

Projeto: Voz e violão - vídeo-aula de 3 canções minhas para você aprender a tocar no violão

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou).

Proponente: Roberto Ortiz dos Santos Filho - inscrição nº 359

Projeto: Aulas de música

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:

67 de 76

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/


-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
(documento incompleto);

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três)  anos  na  área  cultural  relacionada  ao  projeto  apresentado,  conforme  item  6  do  edital
(documento incorreto);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (documento incorreto).

Proponente: Kauê Lopes Garcia - inscrição nº 360

Projeto: Mundo dividido

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento sem data).

Proponente: Isabela de Oliveira Souza - inscrição nº 361

Projeto: Mover-se e criar-se

Não apresentou:

- 5.5.8. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por CPF, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Proponente: Shelri Kimberli Franciele Girola Freitas Barbosa - inscrição nº 363

Projeto: "Seu ciúmes" apresentação musical

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na  —relacao-de-apenados  ;

Apresentou com falhas ou incorretos:

68 de 76

https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na--relacao-de-apenados
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx
https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp


P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital  (não
assinou).

Proponente: Angela Maria Aparecida de Oliveira - inscrição nº 366

Projeto: Uma BGirl em Campinas

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.b  r  .

Proponente: Gabriela Nogueira de Souza - inscrição nº 367

Projeto: História do teatro musical

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (arquivo não abre).

Proponente: Matheus Garcia Janeiro - inscrição nº 368

Projeto: Narciso, um mito moderno

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

-  5.5.1.  Comprovante de  inscrição  no Cadastro Nacional  de  Pessoa Física  -  CPF,  obtido no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);
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-  5.5.13.  Apresentação/descrição do projeto,  na forma do modelo do Anexo I  do edital (não
seguiu documento padrão);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não assinou).

Proponente: Flávia Tamiris Soares da Silva - inscrição nº 369

Projeto: “Histórias e brincadeiras de matriz africana"

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento sem data);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Yuri Diogo Miranda Cavalheiri - inscrição nº 370

Projeto: Sessão scratch: terapia hip-hop

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Gabriele Maiara Pimentel Palma - inscrição nº 371

Projeto: Produzindo arte em tempos pandêmicos

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Apresentou com falhas ou incorretos:
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
– (arquivo não abre);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento desatualizado).

Proponente: Diana Yumi Shirata Lanças - inscrição nº 372

Projeto: Encadernação do zero

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Fábio Eduardo Matias de Siqueira - inscrição nº 373

Projeto: Manifesto preto - Du Kiddy Artivista

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (documento incorreto).

Proponente: Angelo Renato Benítez Ostolaza - inscrição nº 375

Projeto: Percussão cênica 

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

-  5.5.12.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço
http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao.
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Apresentou com falhas ou incorretos:

-  5.5.1.  Comprovante  de inscrição no Cadastro  Nacional  de Pessoa  Física -  CPF,  obtido  no
endereço  eletrônico  https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp (não enviou a situação cadastral/comprovante de inscrição atualizada);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Fernando Francisco Basilio Junior - inscrição nº 376

Projeto: Caranguejo é peixe?

Não apresentou:

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Proponente: Luana Fabrícia da Silva - inscrição nº 377

Projeto: O Espelho - Machado de Assis

Não apresentou:

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Vinícius Ribeiro da Cruz - inscrição nº 379

Projeto: Por perto

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

Proponente: Ligia Boarini Bojikian - inscrição nº 380

Projeto: Arteterapia do bem
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Claudinei Calixto de Souza - inscrição nº 381

Projeto: Como recuperar uma sociedade corrompida através do samba?

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto).

Proponente: Matheus Reis - inscrição nº 382

Projeto: Life on Mars

Não apresentou:

- 5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa
da  União,  obtida  no  endereço
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/
InformaNICertidao.asp?tipo=2;

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

Apresentou com falhas ou incorretos:
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- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
(documento incompleto);

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta  de fornecimento  de água e  tratamento  de esgoto,  de fornecimento de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento incorreto);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital - (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Neander Heringer - inscrição nº 383

Projeto: Estrada Santa Maria – exposição em movimento

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na  —relacao-de-apenados  .

Proponente: Ana Maria Salvagni - inscrição nº 384

Projeto: Passadouro

Não apresentou:

- 5.5.7. Certidão emitida quanto à ausência de sanções aplicadas por nome, obtida no endereço
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx.

Proponente: José Roberto Fagundes - inscrição nº 385

Projeto: Homenagem a uma mulher: Chiquinha Gonzaga

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados;

-  5.5.10.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  nome,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.11.  Consulta  ao  Portal  da  Transparência  da  União,  quanto  ao  Cadastro  de  Empresas
Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  por  CPF,  obtida  no  endereço
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

-  5.5.12.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  obtida  no  endereço
http://www.tst.jus.br/web/guest/certidao;

Apresentou com falhas ou incorretos:
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P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  C A M P I N A S
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

- 5.4.1.7. Link de seu cadastramento no Mapa Cultural Campinas, conforme exigido no item
4.1.4 do edital (link incorreto);

- 5.5.2. documento oficial de identificação, com fotografia, reconhecido pela legislação brasileira
(arquivo não abre);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos);

- 5.5.15. Declaração do artista ou trabalhador da cultura de que atua há, pelo menos, 3 (três) anos
no setor cultural e de que não possui outra fonte de renda que não seja oriunda de seu trabalho no
setor cultural, na forma do Anexo VII do edital (não seguiu documento padrão).

Proponente: Lucas William Moreira da Silva - inscrição nº 386

Projeto: Desenhos de retratos e ilustrações

Não apresentou:

- 5.5.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, obtida
no endereço https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br;

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

- 5.5.9. Consulta na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por
nome e CPF, obtida no endereço https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na  —relacao-de-apenados  .

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência (documento em nome de terceiro);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Proponente: Marisa Frutuoso de Souza - inscrição nº 388

Projeto: Senta filho, que vou te contar uma história

Não apresentou:

-  5.5.6.  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  Qualquer  Origem  junto  à  Fazenda  Municipal  de
Campinas, obtida no endereço https://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

Apresentou com falhas ou incorretos:

- 5.5.3. Comprovante de endereço em nome do PROPONENTE ou de um dos pais, podendo ser
conta de fornecimento de água e  tratamento de esgoto,  de fornecimento  de energia  elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU, contrato de locação, entre outros, ou, ainda, na
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impossibilidade,  declaração  de  próprio  punho  de  que  reside  no  local  e  que  não  possui
comprovante de residência – (comprovante não confere com dados indicados);

- 5.5.14. Portfólio contendo documentação que comprove atuação e experiência de, no mínimo, 3
(três) anos na área cultural relacionada ao projeto apresentado, conforme item 6 do edital (sem
documentação que comprove o mínimo de 03 anos).

Campinas, 25 de junho de 2020

COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

Ricardo Pereira da Silva

Membro

Rosângela da Glória Novais Reis

Membro

Sandra Regina Peres

Membro
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