
EDITAL DE SELEÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS - FICC  2022

SANEAMENTO DE FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO

Processo Administrativo SEI: PMC. 2022.00054824-13

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Objeto: Constitui objeto do presente edital a seleção de projetos de caráter artístico
e/ou cultural, de Pessoas Físicas e Jurídicas de natureza prioritariamente cultural,
para financiamento com recursos do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas
– FICC, nos termos da Lei  Municipal  12.355, de 10 de setembro de 2005 e do
Decreto Municipal nº 15.443, de 26 de abril de 2006.

Em  atendimento  ao  subitem  15.2  do  Edital  de  Seleção  para  financiamento  de
Projetos  Culturais  Fundo  de  Investimentos  Culturais  de  Campinas  -  FICC
2022/2023, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data de publicação
deste Relatório, para o saneamento de falhas na documentação encaminhada no
ato da inscrição pelas proponentes do período de 01 de dezembro de 2022 a 10 de
janeiro de 2023, conforme segue:

1- ARTES CÊNICAS:

Proponente: Sim Produção Cultural Ltda (Eduardo Okamoto) – inscrição nº 03 
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração.

Proponente: Eduardo Carvalho Meira de Vasconcellos – ME (Espaço Cultural
Estúdio Cênico)  – inscrição nº 04
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital) e consta despesa de tarifas bancárias (verba
do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Gleice  Maria  Severo  da  Silva  22543304894  (Gleice  Severo)  –
inscrição nº 06
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Juliana Furlanetti Baldissera – inscrição nº 11
5.8.2.5. Comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e



contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  07/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Isadora do Prado Ifanger (Isadora Ifanger) – inscrição nº 13
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros.

Proponente: Erika Carolina Cunha Rizza de Oliveira (Erika Cunha) – inscrição
nº 14
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital)  e consta a despesa de tarifas bancárias
(verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Raquel Esther Saldivia (Raquel Saldivia) – inscrição nº 16
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Márcia  Aparecida  Baldin  Guimarães  (Márcia  Guimarães)  –
inscrição nº 17
5.8.1.1. 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, proponente enviou página incompleta.

Proponente: Paloma Faria Quintas (Paloma Barreto) – inscrição nº 18
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital)  e consta a despesa de tarifas bancárias
(verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Ana Carolina Medeiros dos Santos (Ana Carolina Madrigrano)  –
inscrição nº 19
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
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fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou documento ilegível;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Hosana Mariotti – inscrição nº 22
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente comprovante em nome de terceiros.

Proponente: Daniel Pereira Dias 99742985049 (Daniel Dias) – inscrição nº 24
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Cláudia Monique Silva Ferreira 42598190890 (Monique Ferreira) –
inscrição nº 28
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Lona das Artes – inscrição nº 30
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de



fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de outra cidade;
5.8.5.  Estatuto  Social  e  suas  alterações  registrado  no  Cartório  de  Registro  de
Pessoas Jurídicas, proponente envio alteração.

Proponente: Marília Mendonça Viana – inscrição nº 31
5.8.1.1. 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, proponente enviou RG.

Proponente: Brisa de Oliveira Vieira (Brisa Vieira) – inscrição nº 33
1.6.1.5. Cronograma das atividades a serem realizadas, com período de execução
de cada etapa, proponente enviou tabela em branco;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Juliana Pablos Calligaris (Cia Trilhas da Arte) – inscrição nº 36
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Sociedade  Cultural  Teatro  Sia  Santa (Teatro  Sia  Santa)  –
inscrição nº 39
1.6.1.2. Currículo breve de cada um(a) dos(as) envolvidos(as), com, no máximo, 20
(vinte) linhas por currículo, proponente enviou Histórico e Trajetória da Cia;
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou Ata da Assembleia de 30/11/2004;
5.8.5.  Estatuto  Social  e  suas  alterações  registrado  no  Cartório  de  Registro  de
Pessoas Jurídicas, proponente enviou Ata da Assembleia de 30/11/2004;
5.8.6.5.  Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI,  proponente envio
anexo incompleto.

Proponente: Priscila Martins – inscrição nº 40
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Miguel Magalhães Rosa Pereira – inscrição nº 42
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
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tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Camila Roberta de Souza-ME (Palco D'agua) – inscrição nº 43
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Cadastro CNPJ com data desatualizada de 02/2020;
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital,  proponente enviou comprovante em nome de terceiros e
com endereço diferente da inscrição;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  01/2023,
inferior a 24 meses.

Proponente:  Marco  Aurélio  Valente  Alberte  07736617864  (Coré  Valente)  –
inscrição nº 44
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital) e  consta a despesa diversas (verba do edital
não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Coletivo Aquarela de Educação Cultura e Arte (Casa de Cultura
Aquarela) – inscrição nº 48
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Patricia Palacon – inscrição nº 49
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital) e consta a despesa de insumos (verba do
edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Os Geraldos Teatro Ltda ME (Os Geraldos) – inscrição nº 50
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração;
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5.8.6.6  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Fernanda Nunes de Sousa – inscrição nº 51
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Adriana Resende Gonçalves – inscrição nº 52
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Tatiana Valério Alves (Tatiana Alves) – inscrição nº 54
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital) e consta a despesa de insumos (verba do
edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Letícia Rodrigues da Silva (Anantha Devi) – inscrição nº 57
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Kara Bueno de Araújo Ariza (Kara Catharina) – inscrição nº 61
5.8.1.1. 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,  proponente  enviou  a  consulta  com  data  desatualizada  de
12/2020;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
gastos diversos (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Vinícius Custódio da Silva (Vinícius Zaggo) – inscrição nº 64
5.8.1.6. Autodeclaração de Pessoas Transgêneros, na forma Anexo III, quando for o1
caso, proponente não enviou declaração em seu nome;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Miguel Damha 33850110869 (Damha Produções) – inscrição nº 65
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp


Proponente: Lara Rafaela de Oliveira Sousa (Lara Oliver) – inscrição nº 68
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou Nota Fiscal;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou declaração;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
enviou proposta de acordo com o Anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo.

Proponente: Marco Antonio Pedra da Silva – inscrição nº 69
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Diego  Jiquilin  Ramirez  33314256809  (Jaqueline  Ramirez)  –
inscrição nº 70
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Daniel Martins Ferreira (Daniel Martins) – inscrição nº 73
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Lucas Rodrigues dos Santos (Lucas Rodrigues) – inscrição nº 74



5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital)  e consta a despesa de tarifas bancárias
(verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Moacir Ferraz de Carvalho Filho 06920826895 (Moacir Ferraz) –
inscrição nº 75
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com data desatualizada de
03/2022.

Proponente: Cristino Abel Saavedra (Abel Saavedra) – inscrição nº 76
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Claudia Lavinia Madureira-ME (Cláudia Orteney) – inscrição nº 77
5.8.2.4.  Comprovante  de  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto.

Proponente: Bruno Mariani de Souza Azevedo (Bruno Mariani)  – inscrição nº
78
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Maria Branca Produção Cultural e Artística Ltda (Maria Branca
Produção)  –  inscrição  nº  80
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração.

Proponente:  Associação  Cultural  e  Desportiva  Shaolin  Chan  Kung  fu  do
Estado  de  SP (Associação  Shaolin  Chan)  –  inscrição  nº  82
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e



contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de 02/2022, inferior a 24
meses;
5.8.5.  Estatuto  Social  e  suas  alterações  registrado  no  Cartório  de  Registro  de
Pessoas Jurídicas, proponente envio alteração.

Proponente: Isadora Saiani Bellini (Isadora Bellini)  – inscrição nº 83
5.8.1.1. 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, proponente enviou RG;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Angie Kelly Lima Lucena (Angie Lucena)  – inscrição nº 84
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  02/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Mônica Batista Moretti  (Mônica Moretti)  – inscrição nº 86
5.8.1.8. Autodeclaração de Mães Solo Brancas, na forma Anexo IV, quando for o
caso, proponente enviou declaração de participante;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Luciene Menezes Bafa  (Luciene Bafa)  – inscrição nº 87
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5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de  contador  (item  obrigatório  do  Edital)  e  consta  a  despesa  diversas  e  tarifas
bancárias (verba do edital não é autorizada para tais despesas).

Proponente: Janaina Jara Passos de Oliveira (Jara)  – inscrição nº 90
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou Danfe;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa). 

Proponente: Paula Daniella Miyazawa Palmieri (Paula Palmiérí)  – inscrição nº
91
5.8.1.1. 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, proponente enviou RG;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou Danfe:
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
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correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou Danfe;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
impostos, solicitamos a descrição dos impostos, sendo que tarifas bancárias não
são autorizadas. 

Proponente:  Felipe Venâncio de Moraes (Felipe Venâncio)  – inscrição nº 92
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha.

Proponente: Alex Borges  – inscrição nº 94
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Alessandro  Fonseca  Esteves  Coelho  (Alessandro  Coelho)  –
inscrição nº 96
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Everson George dos Santos Rodrigues (Eva Maria dos Santos
Rodrigues) – inscrição nº 98
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Naia Prata Atticiati Wagner (Naia Pratta) – inscrição nº 100
1.6.1.3. Proposta de dramaturgia, podendo ser texto, roteiro ou plano dramatúrgico,
proponente enviou arquivo em branco.

Proponente:  Goma General Store Ltda (Goma Arte e Cultural)  – inscrição nº
101
5.8.2.2. 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, proponente enviou comprovante com data desatualizada.
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Proponente: Dandara Lequi Martins (Dandara Lequi) – inscrição nº 102
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Gabriela  Leticia  Ramos (Gabriela  Ramos)  –  inscrição  nº  103
1.6.1.6. Indicação dos locais onde serão realizadas as ações do projeto, com carta
de  anuência  e/ou  compromisso  de  interesse  da  instituição  responsável  pela
administração do espaço,  com identificação da pessoa que assina em nome da
instituição,  caso  houver,  sendo  dispensada  a  carta  no  caso  de  equipamentos
geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, proponente enviou arquivo
em branco;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros.

Proponente: Lya Mara Bueno (Lya Bueno) – inscrição nº 105
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Fernando Francisco Basilio Junior (Fernando Basilio) – inscrição
nº 107
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Nivaldo  Gomes  Paião (Kae  Payão)   –  inscrição  nº  108
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;

Proponente:  José Guilherme Pereira Bergamasco (Nanocirco)  – inscrição nº
110
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e



contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com endereço diferente;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Anderson Alex Ferreira (Alex Ferreira) – inscrição nº 113
5.8.1.1. 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, proponente enviou RG;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
impostos  ajuda  de  custos  sem descrição,  sendo  que  tarifas  bancárias  não  são
autorizadas, água e luz (verba do edital não é autorizada para tais despesas).

Proponente: Alice Persson Valadares (Alice Persson) – inscrição nº 114
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Walter Rhis de Jesus  (Sonhos em movimento) – inscrição nº 115

5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Certificado MEI;
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante desatualizado de 10/2021;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  10/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.6.1.  Autodeclaração  de  pessoas  negras  e/ou  indígenas,  na  forma  Anexo  II,
quando for o caso, declaração não é do proponente;

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp


5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Tânia Regina Guinatti 042994448-92 (Tânia Guinatti) – inscrição nº
117
5.8.2.2. 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, proponente enviou o Cartão do CPF.

Proponente: Júlia Sonati Nobre (Júlia Sonati) – inscrição nº 119
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Erick Santos Reis – inscrição nº 120
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou contrato de locação sem assinatura;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Priscila Duarte – inscrição nº 121
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2021,
inferior a 24 meses.

Proponente:  CD  da  Silva  Produções  Artísticas  (Circo  Além  da  Lona)  –
inscrição nº 122
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
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publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Iuri Estevam Lupetti de Siqueira (Iuri Lupetti) – inscrição nº 123
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante  em nome de terceiros;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Italo  Gregorio  Serrano  Fujita (Italo  Jona)  –  inscrição  nº  124
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Pamela de Assis Castro Leoni 38974790874 (Pamela de Assis Castro
Leoni)  –  inscrição  nº  126
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com endereço diferente.

2- DANÇA:

Proponente:  Cristina  Santos  da  Silva  (Cristina  Santos)  –  inscrição  nº  01
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e



contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou Danfe.

Proponente:  A.C.R.SILVA  LTDA (Eclipse)  –  inscrição  nº  06
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração.

Proponente:  Academia Expressão e Arte  Ltda (Academia Expressão e Arte
Ballet)  –  inscrição  nº  07
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Ritmei Academia de Dança Ltda (Ritmei Dança e Bem-Estar)  –
inscrição  nº  10
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de  contador  (item  obrigatório  do  Edital)  e  o  valor  informado  do  projeto  de  R$
80.000,00 está diferente do total do orçamento de R$ 71.500,00.

Proponente:  Associação  Beneficente  Campineira (Associação  Beneficente
Campineira-ABC)  –  inscrição  nº  11
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de  contador  (item  obrigatório  do  Edital)  e  o  valor  informado  do  projeto  de  R$
40.000,00 está diferente do total do orçamento de R$ 39.990,00.

Proponente:  Cáthia  Aracélia  Cantusio (Cáthia  Cantusio)  –  inscrição  nº  12
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  11/2021,
inferior a 24 meses;
2.6.2.4. Ficha técnica com nome e função de cada integrante da equipe envolvida
no projeto proposto, proponente enviou documento em branco.

Proponente:  Rafael  Barbosa  Cardozo  –  inscrição  nº  13
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de



premiação (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Daniela  Aguirre  Amo  Santos  – inscrição  nº  14
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha.

Proponente:  Mariana  de  Abreu  Damiani (Mariana  Abreu)  –  inscrição  nº  15
5.8.1.9.  Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI,  proponente envio
anexo sem o item 1.

Proponente:  Ademilton  Condi  (Ade)  –  inscrição  nº  16
2.6.2.5. Currículo breve de cada um(a) dos(as) envolvidos(as), com, no máximo, 20
(vinte) linhas por currículo, proponente enviou apenas do proponente;
5.8.1.1. 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, proponente enviou CNH;
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH incompleta;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Julia Ziviani Vitiello (Julia Ziviani)  – inscrição nº 17
5.8.1.1. comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF,
obtido  no  endereço  eletrônico
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https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp, proponente enviou o CIC.

Proponente: Vanessa Priscila França Marmo (Vanessa França)  – inscrição nº
18
5.8.1.1. 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, proponente enviou o RG.

Proponente: Lidiane Marques – inscrição nº 19
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com endereço diferente;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Luíza Marinho Perego (Luíza Marinho) – inscrição nº 20
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Estúdio de Dança Zanandré (Escola  de Dança de Salão Paulo
Zanandré) – inscrição nº 21
5.8.2.2. 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, proponente enviou a Certidão da Receita Federal;
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
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publicação deste edital, proponente enviou comprovante ilegível.

Proponente:  Marco  Aurélio  Valente  Alberte  07736617864  (Coré  Valente)  –
inscrição nº 23
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital) e  consta a despesa diversas (verba do edital
não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Lucia  Helena  Negri  Teixeira  Eireli-ME  (Ballet  Harmonia)  –
inscrição nº 24
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Stela Mara Dell´Aquila – inscrição nº 25
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou guia da Previdência Social;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
enviou proposta de acordo com o Anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Lais Rodriguez Cardamoni Miola 41102882828  – inscrição nº 27
5.8.8.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Cristiane  Teixeira  Amaral  Camargo (Cristiane  Camargo)  –
inscrição  nº  29
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  01/2023,
inferior a 24 meses;



5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Letícia Zanellato Michelani (Letícia Michelani)  – inscrição nº 30
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Mariana Dias Jorge (Mariana Jorge) – inscrição nº 32
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Márcio Custódio de Oliveira (Márcio Folha) – inscrição nº 33
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Beatriz da Porciuncula Paias (Bia Paias) – inscrição nº 34
5.8.1.1. 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,  proponente  enviou  a  Consulta  com  data  desatualizada  de
12/2021;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Anderson Ramirez Kaltner (Anderson Kaltner) – inscrição nº 35
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Erika Rocha De Oliveira (Erika ty Bagan) – inscrição nº 36
5.8.1.1. 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, proponente enviou arquivo em branco;
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5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido  pela  legislação  brasileira,  proponente  enviou  documento  sem
formatação;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou arquivo em branco;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou documento em nome de terceiros;
5.8.1.7.  Autodeclaração  de  pessoas  negras  e/ou  indígenas,  na  forma  Anexo  II,
quando for o caso, proponente enviou sem assinatura;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
água e luz (verba do edital não é autorizada para tais despesas).

Proponente: Diego Jiquilin Ramirez (Jaqueline Ramirez) – inscrição nº 37
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou documento incompleto;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Iara Medeiros Valente Alberte (Iara Medeiros) – inscrição nº 38
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Angie Kelly Lima Lucena (Angie Lucena)  – inscrição nº 40
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de



casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  02/2021,
inferior a 24 meses;
2.6.1.5. Cronograma das atividades a serem realizadas, com período de execução
de cada etapa, proponente enviou documento em branco.

Proponente: Bianca Lucia Martins Lopes (Bianca Lúcia)  – inscrição nº 42
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  03/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Cova Mariá Silva França  – inscrição nº 43
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Kraft  Ballet  Ltda   (Kraft  Ballet)  –  inscrição  nº  44
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou comprovante com data desatualizada de 11/2018;
5.8.2.2. comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF,
obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
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consultapublica.asp, proponente enviou CNH;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Yasmin Berzin Capozzoli (Yasmin Berzin) – inscrição nº 45
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Ballet  Cristiana  Packer  LTDA  ME (Packer  Cia  de  Dança)   –
inscrição nº 46
2.6.1.4.  Proposta  de  direção,  constituída  da  exposição  sobre  os  aspectos  e
conceitos  estéticos  e  conceituais  sobre  os  quais  a  direção  se  orientou  para  a
realização da obra, proponente enviou currículos;
2.6.1.5. Cronograma das atividades a serem realizadas com período de execução
de cada etapa, proponente enviou currículos;
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Flora Viviani – inscrição nº 48
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Cibele Ribeiro da Silva ( Cibele Ribeiro) – inscrição nº 49
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
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contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha.

Proponente:  Tugudum Organização de Eventos LTDA ME  (Cia Tugudum)  –
inscrição  nº  50
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Murilo Augusto Nascimento da Silva (Morilu Augusto) – inscrição
nº 51
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Arcilia Oliveira de Lima (Arcilia Lima) – inscrição nº 53
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com endereço diferente;
5.8.1.6. Autodeclaração de Pessoas Transgêneros, na forma Anexo III, quando for o
caso, proponente enviou declaração sem assinatura.

Proponente: Carlos Alberto Vieira Soares (Carlos Kiss) – inscrição nº 54
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.7.  Autodeclaração  de  pessoas  negras  e/ou  indígenas,  na  forma  Anexo  II,



quando for o caso, proponente enviou declaração sem assinatura;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

3- ARTES VISUAIS:

Proponente: Denise de Brito Chioro  – inscrição nº 01
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de Valinhos com data de
2021, inferior a 24 meses e de outra cidade;
5.8.1.7.  Autodeclaração de Mães Solo Brancas,  na  forma Anexo IV,  proponente
enviou anexo sem data;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
enviou proposta de acordo com o Anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo;
3.6.2. Currículo breve de cada um(a) dos(as) envolvidos(as), com, no máximo, 20
(vinte) linhas por currículo, proponente enviou documento em outro idioma;
3.6.3. Currículo do curador, proponente enviou documento em outro idioma;
3.6.7. Cronograma das atividades a serem realizadas, com período de execução de
cada etapa, proponente não enviou;
3.6.8. Indicação dos locais onde serão realizadas as ações do projeto, com carta de
anuência  e/ou  compromisso  de  interesse  da  instituição  responsável  pela
administração do espaço,  com identificação da pessoa que assina em nome da
instituição,  caso  houver,  sendo  dispensada  a  carta  no  caso  de  equipamentos
geridos  pela  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo,  proponente  enviou
Certificado de Estudos Realizados.

Proponente: Guilherme José Amâncio (Guilherme Cotegipe)  – inscrição nº 02
 5.8.1.1. 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, proponente enviou a RG.

Proponente:  Fabiano  Carriero  Eiras  (Fabiano  Carriero)   –  inscrição  nº  04
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).
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Proponente:  Geraldo Nogueira Porto Filho (Geraldo Porto)   – inscrição nº 05
5.8.1.1. 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, proponente enviou o CIC;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com data desatualizada de
11/2020.

Proponente: Patricia Aline da Fonseca Spezi (Patricia Spezi)  – inscrição nº 06
3.6.5. No caso de Projetos de Produção, especificações, esboço(s) do(s) trabalho(s)
a  ser(em)  produzidos(s)  na  forma  de  croquis,  texto  e  outras  informações
complementares, proponente enviou drive google;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros.

Proponente:  Tarcísio  Penteado  Vecchini –  inscrição  nº  07
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
vouchers (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Rodrigo  Henrique  Binotto  Nini  –  inscrição  nº  08
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 07/2021;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação deste edital,
proponente enviou comprovante com data de 10/2021, inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente  enviou  planilha  de acordo  com o Anexo,  porém consta  a  despesa de
premiação e também a despesa de obras (verba do edital não é autorizada para tais
despesas).
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Proponente:  Rafael  Soares  Goncalves –  inscrição  nº  10
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou RG incompleto;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Ana  Luisa  Fernandes  de  Moraes  (Analu)  –  inscrição  nº  11
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  01/2023,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Adriano  Vieira  Novo  –  inscrição  nº  13
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Juliana Costa de Magalhães (Juliana Magalhães) – inscrição nº 14
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Giancarlo de Sousa Giannelli (Giancarlo Giannelli) – inscrição nº
15
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Bruna Albertini Reis (Bruna Reis) – inscrição nº 16



5.8.1.1. 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, proponente enviou o Cartão CPF;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Luiza Villela Abramides Testa (Luiza Testa) – inscrição nº 19
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo;
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital)  e consta a despesa de tarifas bancárias
(verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Fernanda Lazzarini – inscrição nº 22
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Camilla Andrea Torres (Camillat) – inscrição nº 23
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH incompleta.

Proponente: Espaço Cultural Casa do Pavão (Casa do Pavão) – inscrição nº 26
5.8.2.5. Comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  01/2023,
inferior a 24 meses;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Márcio de Souza Lima 21607385813 (Ike Banto) – inscrição nº 28
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5.8.2.5. Comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.6.06.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Simone de Arruda Peixoto (Simone Peixoto) – inscrição nº 29
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente: Rafael Evangelista de Sousa (Rafael Lobo) – inscrição nº 30
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de outra cidade.

Proponente: Franciele Larisi da Silva 08317633454 – inscrição nº 31
5.8.2.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira,  da representante legal,  proponente enviou
CNPJ;
5.8.2.5. Comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2022,
inferior a 24 meses.

Proponente:  Luciana Benetti Marques Valio (Luciana Valio) – inscrição nº 32
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Isabela  Moura  Paschoalick  –  inscrição  nº  34
5.8.1.1. 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, proponente enviou Certidão da Receita Federal;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Nella  Angela  Paredes  Gutarra  (IngCostura)  –  inscrição  nº  35
5.8.1.1. 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, proponente enviou página incompleta;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2021,
inferior a 24 meses.

Proponente:  Fernando Henrique Batista  (Fernando Shiro)  – inscrição nº 37
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  11/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo.

Proponente:  Kate  Kelly  Manhães  de  Souza (Kate  Manhães)  –  inscrição nº  38
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Cristina  Rick  –  inscrição  nº  40
5.8.1.1. 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, proponente enviou o comprovante com data desatualizada de
10/2018.

Proponente: Estela Luz Antonorsi (Estela Luz) – inscrição nº 41
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5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Gabriely  Corozola  da  Silva  - inscrição  nº  42
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  01/2023,
inferior a 24 meses;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI, proponente enviou
proposta de acordo com o anexo, porém incompleta.

Proponente: Diego Oscar Garcia 37325844883  (Eulina Rádio) – inscrição nº 43
5.8.2.4. Comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Gabriel  Isac  Romeo  Rocchi  Silva (Romeo)  –  inscrição  nº  44
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Eni  Ilis  Rivelino   (Eni  Ilis)  –  inscrição  nº  45
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou caixa do correio;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de



terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou Danfe.

Proponente:  Lucas  Lins  Oliveira  39283632800   (Lucas  Lins  Oliveira)  –
inscrição  nº  46
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Nota Fiscal;
5.8.2.2. 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, proponente enviou página incompleta;
3.6.8. Indicação dos locais onde serão realizadas as ações do projeto, com carta de
anuência  e/ou  compromisso  de  interesse  da  instituição  responsável  pela
administração do espaço,  com identificação da pessoa que assina em nome da
instituição,  caso  houver,  sendo  dispensada  a  carta  no  caso  de  equipamentos
geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, proponente não enviou os
locais, enviou currículos da equipe;
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de outra cidade;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de outra cidade;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém o valor informado do
projeto de R$ 33.020,00 está diferente do total do orçamento de R$ 45.000,00.

Proponente:  Sandro  Alexandre  Piriz  33588634843   (Sandro  Del  Pires)  –
inscrição  nº  48
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
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publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.6.5. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
enviou proposta de acordo com o anexo;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital) e consta despesa de premiação (verba do
edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Beatriz Luizari Matias de Oliveira (Beatriz LuMO) – inscrição nº 49
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
gastos extras (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Paradoxo  Editorial  Ltda  -  ME (Studio  DelRey)  –  inscrição  nº  50
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Almir  da  Silva  Pinheiro  (MIRS) –  inscrição  nº  51
3.6.8. Indicação dos locais onde serão realizadas as ações do projeto, com carta de
anuência  e/ou  compromisso  de  interesse  da  instituição  responsável  pela
administração do espaço,  com identificação da pessoa que assina em nome da
instituição,  caso  houver,  sendo  dispensada  a  carta  no  caso  de  equipamentos
geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, proponente não enviou os
locais, proponente não enviou;
5.8.1.1. 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, proponente enviou RG;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à  publicação  deste  edital,
proponente enviou comprovante com senha;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo,  porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Maicon Alessandro  de Lima Gomes (Maicongo) – inscrição nº  54
5.8.1.1. 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, proponente enviou CNH;
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5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo,  porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

4-   FOTOGRAFIA:  

Proponente: Christian Camilo dos Santos (Christian Camilo) – inscrição nº 02
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Ricardo  Perez  Pombal   (Ricardo  Pombal)  –  inscrição  nº  03
5.8.1.1. 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, proponente enviou o Cartão do CPF.

Proponente:  Carolina  Passoni  Engler  (Carolina  Engler)  –  inscrição  nº  05
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante ilegível.

Proponente: Regina Lúcia da Rocha Pitta Lima (Regina Rocha Pitta) – inscrição
nº  07
5.8.1.1. 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, proponente enviou página incompleta.

Proponente: Luiz Samuel Menezes Fonseca (Samuel Menezes) – inscrição nº
09
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
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de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação deste edital,
proponente enviou comprovante com senha.

Proponente:  Gabriel  Porangaba  Rodrigues (Porangaba)  –  inscrição  nº  10
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Aurea  Carolyne  Sobral  Germano –  inscrição  nº  11
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 12/2021;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  01/2023,
inferior a 24 meses.

Proponente: Larissa Caroline Silva de Souza (Sol LaCarol) – inscrição nº 12
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

5 -   AUDIOVISUAL   E MULTIMEIOS:  

Proponente: T.A.O. Produções Artísticas Ltda (TAO Produções)  – inscrição nº
11
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração.

Proponente:  Caio  Henrique  de  Souza  Magalhaes  41227346816 (Caio
Magalhães)   –  inscrição  nº  12
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Belier  Projetos  Artísticos  Ltda  (Nanni  Ink)   –  inscrição  nº  13
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração.

Proponente:  Michel  Belletatti –  inscrição  nº  14



5.8.1.1. 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, proponente enviou o CPF;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  06/2022,
inferior a 24 meses.

Proponente:  Adriano  Vieira  Novo  (Agatha  Berneck)  –  inscrição  nº  15
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Luciana  de  Barros  Chagas  (Lu  Chagas)  –  inscrição  nº  17
5.8.1.7. Autodeclaração de Mães Solo Brancas, na forma Anexo IV, quando for o
caso, proponente enviou anexo sem assinatura;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Rafael  Santin  Pinto  (Rafael  Santin)  –  inscrição  nº  20
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Silo  Sotil  Júnior  (Silo  Sotil)  –  inscrição  nº  21
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Lidiana  Pfeifer  Schenferd –  inscrição  nº  22
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
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reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH incompleta;

Proponente:  Ligia  Aparecida  Feliciano  (Ligia  Feliciano)  –  inscrição  nº  24
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Rodrigo  Henrique  Binotto  Nini  –  inscrição  nº  26
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 07/2021;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação deste edital,
proponente enviou comprovante com data de 10/2021, inferior a 24 meses.

Proponente:  Edson  Roberto  Ananias  Nogueira  –  inscrição  nº  28
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Kawanna Sofia de Oliveira (Kawanna de Oliveira) – inscrição nº 29
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou contrato de locação sem assinatura do
locador;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Giannelli  Produções  Artísticas  Ltda  –  inscrição  nº  30
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de 03/2022;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa



de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Carolina  Zabini  –  inscrição  nº  31
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Marta Andréa Pasquini de Castro (Andréa Pasquini) – inscrição nº
34
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Maíra Sampaio Silva Garzo  – inscrição nº 36
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à  publicação  deste  edital,
proponente enviou comprovante com data desatualizada de 02/2021.

Proponente: Klauss Pannunzio Galvão (Klauss)  – inscrição nº 37
5.8.1.1. 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, proponente enviou arquivo vazio;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com data desatualizada de
06/2022;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  06/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI, proponente envio
arquivo vazio;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp


proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, proponente envio arquivo vazio.

Proponente:  Huli  de  Paula  Balasz  42761370805  –  inscrição  nº  38
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Centro  Educacional  Integrado  Padre  Santi  Capriotti  -  CEI  (CEI
Santi  Capriotti)  –  inscrição  nº  39
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Gustavo  Gonçalves –  inscrição  nº  40
5.8.1.1. 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, proponente enviou RG;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de 10/2023, inferior a 24
meses;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo.
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo,  também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Ana  Paula  Araújo  Pinheiro  Alves  (NuOlhar)  –  inscrição  nº  41
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Claudia Amoroso Bortolato – inscrição nº 42
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
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proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Bruno  Bonini  de  Almeida  (Bnobonini)  –  inscrição  nº  44
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de 10/2021, inferior a 24
meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Luiz  Humberto  Siqueira –  inscrição  nº  45
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo.

Proponente:  Ronaldo Diehl  Santiago (Ronaldo Santiago)   –  inscrição nº  46
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 05/2020.

Proponente:  Antonio Carlos Pires do Prado (Kaíto Prado) – inscrição nº 49
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou Nota Fiscal.

Proponente:  Joana  Nogueira  Germani (Joana  Germani)  –  inscrição  nº  51
5.8.1.1. 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, proponente enviou Cartão do CPF;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto.
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Proponente: Fazenda Projetos Culturais LTDA - ME (Fazenda Projetos Culturais) –
inscrição  nº  52
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
não enviou;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
materiais de consumo (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Ariston  Sócrates  Guimarães  Soares  Cruz (Ariston  Sócrates)  –
inscrição  nº  54
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Rafael  Scucuglia  de  Souza  Rodrigues  (Rafael  Scucuglia)  –
inscrição  nº  55
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Roberto  Limberger  –  inscrição  nº  56
5.8.1.1. 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, proponente enviou Cartão do CPF;
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou documento incompleto;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Laboratório Cisco Educação e Imagem LTDA-ME  – inscrição nº 57
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou comprovante com data desatualizada de 02/2020;
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
não enviou;ou
5.8.5.  Estatuto  Social  e  suas  alterações  registrado  no  Cartório  de  Registro  de
Pessoas Jurídicas, proponente não enviou;
5.8.8.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo,  também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Luiz Henrique Sant'Ana Ramos (Luiz Sant'Ana) – inscrição nº 58
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
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proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  João  Rodrigues  Forgiarini  (João  Folharini)  –  inscrição  nº  59
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Rauany  Nunes  Farias  (Rauany)  –  inscrição  nº  60
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Janice  Silva  de  Castro  (Janice  Castro)  –  inscrição  nº  62
5.8.1.1. 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, proponente enviou Cartão do CPF;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo.

Proponente:  Hamilton  Rosa  Júnior  –  inscrição  nº  63
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Rafaela Kennedy Lima da Costa (Rafaeka Kennedy) – inscrição nº 64
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha.

Proponente:  Bárbara Ferreira Sodré Marques (Bárbara Sodré)  – inscrição nº 65
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou Danfe;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).
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Proponente:  Marcelo  Toledo  Andriotti  (Marcelo  Andriotti)  –  inscrição  nº  68
5.8.1.1. 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, proponente enviou CIC;
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou RG incompleta.

Proponente:  Patrick  Alejandro  de  Souza  Heringer  (Agô)  –  inscrição  nº  71
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Fabricio Verzani Piromal 43524165842 (Fabricio Verzani) – inscrição
nº  72
5.6.3.8. Indicação dos locais onde serão realizadas as ações do projeto, com carta
de  anuência  e/ou  compromisso  de  interesse  da  instituição  responsável  pela
administração do espaço,  com identificação da pessoa que assina em nome da
instituição,  caso  houver,  sendo  dispensada  a  carta  no  caso  de  equipamentos
geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, proponente enviou arquivo
em branco;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de 01/2023, inferior a 24
meses;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e o valor informado do
projeto de R$ 34.740,00 está diferente do total do orçamento de R$ 60.000,00.

Proponente:  Gabriel  Colige  Cardoso  (Gabriel  Colige)  –  inscrição  nº  74
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Victor  Galvão  Marques  (Vic  Galvão)  –  inscrição  nº  75
5.8.1.1. 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, proponente enviou arquivo em branco;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
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correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou DACTE;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
gastos gerais (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Rodrigo  Kenji  Kuroki  Ciampi –  inscrição  nº  76
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de 01/2023, inferior a 24
meses.

Proponente:  Diego  Rocha  de  Araújo  36911279836  (Fresh  Cosmos  Estúdio
Criativo)  –  inscrição  nº  77
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Rafael  Alziro  Silva  Pereira  –  inscrição  nº  80
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

6   –   ARTESANATO:  

Proponente:  Claudia  Marisa  Teixeira  –  inscrição  nº  01
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 10/2022.

Proponente:  Cássia  Regina  Binutti  (Gopi  Devi)  –  inscrição  nº  02
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 07/2020;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Orlando  Barbosa  Lima  (Mukunda  Dassa)  –  inscrição  nº  03
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de



fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com endereço diferente;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Jacqueline  dos  Santos  –  inscrição  nº  04
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Luciane  Kunde  Borges  –  inscrição  nº  05
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Ana  Paula  Scatolin  e  Silva –  inscrição  nº  06
5.8.1.7.  Autodeclaração de Mães Solo Brancas,  na  forma Anexo IV,  proponente
enviou anexo sem assinatura e com data de 01/2022.

Proponente:  Instituição  Padre  Haroldo  Rahm (Instituto  Padre  Haroldo)  –
inscrição  nº  07
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou comprovante com data desatualizada de 07/2019;
5.8.2.2. comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF,
da  representante  legal,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consulta
publica.asp, proponente enviou a CNH;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
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casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  05/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porbém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Anna Christina Quaglio de Bórtoli (Chris Quaglio) – inscrição nº 10
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

7 - MANIFESTAÇÕES POPULARES:

Proponente: Marcelo Rodrigues do Prado Júnior (Passarinho) – inscrição nº 01
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Geusa  Roberta  Pinto  –  inscrição  nº  02
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Adilson  de  Oliveira  Ireno  (Mestre  Franja)  –  inscrição  nº  03
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Cartão CPF;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo.

Proponente: Michel Santos Fonseca 26505933859 (M. Combate) – inscrição nº
04
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou CNPJ com data desatualizada de 02/2022;
5.8.3. Certificado da Condição do Microempreendedor Individual - CCMEI, obtido no
endereço  eletrônico
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/
emissao-de-comprovante-ccmei, proponente enviou CCMEI com situação inapta.

Proponente:  Centro  Cultural  Omí  Aladò  –  inscrição  nº  07
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5.8.8.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo,  também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital) e consta a despesa dos espaço
(verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Associação  do  Jongo  Dito  Ribeiro  (Comunidade  Jongo  Dito
Ribeiro)  –  inscrição  nº  09
5.8.2.2. comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF,
da  representante  legal,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consulta
publica.asp, proponente enviou a RG;
5.8.8.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo,  também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Ana  Paula  Scatolin  e  Silva  –  inscrição  nº  11
5.8.1.7.  Autodeclaração de Mães Solo Brancas,  na  forma Anexo IV,  proponente
enviou anexo sem assinatura e com data de 01/2022.

Proponente:  Maria  Lúcia  Neves (Malu  Neves)  –  inscrição  nº  13
7.6.2.6. Cronograma das atividades a serem realizadas, com período de execução
de cada etapa, proponente enviou documento em branco.

Proponente: Fabiana Galvão Taioli  Ribeiro (Fabiana Taioli) – inscrição nº 15
5.8.1.1. 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, proponente enviou Cartão do CPF.

Proponente:  Karoline  Teresa  Tarello  Demolin (Ya  Akoale)  –  inscrição  nº  16
5.8.1.1. 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, proponente enviou página incompleta;
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou Contrato de Locação;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou documento em branco;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
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contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou documento sem formatação e ilegível;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Marcelo  Augusto  Tarnoschi  dos  Santos  –  inscrição  nº  17
5.8.1.1. 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, proponente enviou página incompleta;
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido  pela  legislação  brasileira,  proponente  enviou  documento  sem
formatação e ilegível;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou documento incompleto;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou documento sem formatação e ilegível;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
água e luz (verba do edital não é autorizada para tais despesas);
7.6.2.2. Carta de anuência do Mestre ou Mestra, se for o caso, proponente enviou
documento sem assinatura.

Proponente:  Brenda  Fernanda  Quintino  Pereira –  inscrição  nº  18
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de 11/2021, inferior a 24
meses;
5.8.1.7. Autodeclaração de pessoas negras e/ou indígenas, na forma Anexo II, quando
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for o caso, proponente não enviou de acordo com o anexo.

8-   BIBLIOTECA:  

Proponente:  Maíra Castelões Gama Zeitouni (Maíra Gama)  – inscrição nº 02
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Cartão CPF.

Proponente:  Método Guga Goncalves Treinamento Profissional  e  Gerencial
Eireli  (Guga  Gonçalves)   –  inscrição  nº  03
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Situação Cadastral Imobiliária Municipal;
5.8.2.2. comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF,
da  representante  legal,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consulta
publica.asp, proponente enviou a RG;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de 01/2023, inferior a 24
meses;
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
não enviou;
5.8.6.5. Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI, proponente não
enviou proposta de acordo com o Anexo;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo;
8.6.1.1.  Histórico  da  instituição  onde  será  desenvolvido  o  projeto,  proponente
enviou documento de Empreendedorismo Musical;
8.6.1.4. Breve descrição do acervo da instituição, proponente enviou documento de
Empreendedorismo Musical;
8.6.1.6. Carta de anuência da biblioteca em questão, caso não tenha vínculo com
ela, proponente enviou documento de Empreendedorismo Musical;
8.6.1.6. Cronograma das atividades a serem realizadas, com período de execução
de cada etapa, proponente enviou documento de Empreendedorismo Musical.

Proponente:  Sabrina  Sanfelice  –  inscrição  nº  04
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
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proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Gustavo  Vergani –  inscrição  nº  06
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 02/2022.

Proponente:  Ana  Carolina  Ferreira  Sales –  inscrição  nº  07
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  04/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Fernando Henrique Batista  (Fernando Shiro)  – inscrição nº 09
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  11/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo.

Proponente:  Escola  Aldeia  Akatu  Pedagogia  Waldorf   (Aldeia  Akatu)  –
inscrição  nº  12
5.8.2.3.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, da representante legal, nos documentos da
empresa  consta  como  representante  legal  Solange  Campelo  Costa,  proponente
enviou documentos de Deborah Stucchi;
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento



de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  05/2021,
inferior a 24 meses e em nome de terceiros;
5.8.5.  Estatuto  Social  e  suas  alterações  registrado  no  Cartório  de  Registro  de
Pessoas Jurídicas, proponente envio Ata de Eleição.

Proponente:  Claudia  Silva  Nascimento   –  inscrição  nº  13
5.8.6.1. Autodeclaração de pessoas negras e/ou indígenas, na forma Anexo II,quando
for o caso, proponente enviou com data de 01/2022.

9- ARQUIVO:

Proponente:  Maria  Alice  Rosa  Ribeiro –  inscrição  nº  02
5.8.1.1. 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, proponente enviou página incompleta.

Proponente: Luis Fernando de Araújo Antonio (Luis Araújo)  – inscrição nº 03
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  03/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.6.5. Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI, proponente enviou
proposta  de  projeto  de  Informatização  e  realizou  inscrição  como  projeto  de
Catalogação;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Evandro  Ziggiatti  Monteiro  –  inscrição  nº  04
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

10-   LITERATURA E PUBLICAÇÕES EM GERAL:  
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Proponente:  Denise  de  Brito  Chioro   –  inscrição  nº  01
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de Valinhos com data de
2021, inferior a 24 meses e de outra cidade;
5.8.1.7.  Autodeclaração de Mães Solo Brancas,  na  forma Anexo IV,  proponente
enviou anexo sem preenchimento;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
enviou proposta de acordo com o Anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo;
10.6.1.1. Ficha técnica com nome e função de cada integrante da equipe envolvida
no projeto proposto, proponente enviou Certificado de Estudos Realizados;
10.6.1.2. Currículo breve de cada um(a) dos(as) envolvidos(as), com no máximo, 20
(vinte) linhas por currículo, proponente enviou texto Deslumbre Poético;
10.6.1.8. Cartas  de  anuências  dos  outros  autores,  em  caso  de  antologias  e
coletâneas, proponente enviou texto Deslumbre Poético;
10.6.1.9. Cronograma das atividades a serem realizadas, com período de execução
de cada etapa, proponente não enviou com datas.

Proponente:  Everton  Willians  Vieira  –  inscrição  nº  03
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com data de 2022, inferior
a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Valéria  de  Cássia  Pisauro  Lima  –  inscrição  nº  04
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Agnaldo Olegário de Araújo (Agnaldo Araújo)  – inscrição nº 05
10.6.1.9. Cronograma das atividades a serem realizadas, com período de execução
de cada etapa, proponente enviou arquivo em branco;



5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Nivaldo  Gomes  Paião  (Kae  Payão)   –  inscrição  nº  06
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros.

Proponente:  Juliana  Furlanetti  Baldissera – inscrição  nº  08
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  07/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Almir  da  Silva  Pinheiro  (MIRS  Monstrengo) –  inscrição  nº  10
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente:  José  Carlos  da  Silva  (JC  Petermann) –  inscrição  nº  11
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Felipe  Fiori  Bertazzoli  (Felipe  Tazzo) –  inscrição  nº  13
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 10/2022;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e não consta Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Thiers Camargo Leite Junior (Thiers Camargo) – inscrição nº 14
5.8.6.5. Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI, proponente enviou
proposta  de  projeto  Artes  Cênicas  -  Dança  e  realizou  inscrição  como  projeto



Literatura – Edição de Obras Literárias Inéditas;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de  contador  (item  obrigatório  do  Edital)  e  o  valor  informado  do  projeto  de  R$
28.860,00 está diferente do total do orçamento de R$ 18.860,00;
10.6.1.4. Texto original, proponente enviou documento em branco.

Proponente:  Mário  Vitor  Gouveia  Cau  (Mário  Cau) –  inscrição  nº  15
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Juliana  Marília  Coli –  inscrição  nº  16
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante  em nome de terceiros;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e não consta Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Amir  Cantusio  Júnior (Amyr  Cantusio  Jr) –  inscrição  nº  17
5.8.1.1. 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  ,   proponente enviou página incompleta;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  de  endereço  com data
desatualizada de 2021;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
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correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  11/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo,  também  não consta a
despesa de contador e não consta Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Maíra Castelões Gama Zeitouni (Maíra Gama)  – inscrição nº 18
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Cartão CPF;
5.8.6.5. Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI, proponente enviou
proposta  de  projeto  de  Biblioteca  e  realizou  inscrição  como projeto  Literatura  –
Festival.

Proponente:  João Rafael Ferreira 37379568809 (Start Breaking) – inscrição nº
19
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Ana Káthia Cruz Guerra (Ana Káthia Guerra)  – inscrição nº  20
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente: Antonia Faro Agostinelli Peixoto Barbosa (Vímala Ananda Jay) –
inscrição  nº  21
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Antonia do Nascimento Moreira (Antonia Moreira)  – inscrição nº
23
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Cláudia  Cristina  Stein  (Cláudia  Stein)  –  inscrição  nº  24
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do contador (item obrigatório do Edital).
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Proponente:  Tabata  Monique  Dal  Corso  –  inscrição  nº  25
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Mário  Coelho  de  Souza  Gravem  Borges  (Mário  Gravem)  –
inscrição  nº  26
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou documento incompleto.

Proponente: Olívia Augusta Niemeyer dos Santos (Olívia Niemeyer) – inscrição
nº  27
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Paloma  Faria  Quintas  (Paloma  F.  Q.)  –  inscrição  nº  28
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital)  e consta a despesa de tarifas bancárias
(verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Silo  Sotil  Júnior  (Silo  Sotil) –  inscrição  nº  29
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente:  João  Proteti –  inscrição  nº  32
5.8.1.1. 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  ,   proponente enviou certidão da Receita Federal.
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Proponente: Lya Mara Bueno (Lya Bueno) – inscrição nº 34
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Marina  Franco –  inscrição  nº  35
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Ana Aparecida Villanueva Rodrigues (Ana Villanueva) – inscrição
nº  36
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Lona  das  Artes –  inscrição  nº  38
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de outra cidade;
5.8.5.  Estatuto  Social  e  suas  alterações  registrado  no  Cartório  de  Registro  de
Pessoas Jurídicas, proponente envio alteração;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente: Giuliana Capello – inscrição nº 39
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente: Roberto Luiz de Arruda Barbato Júnior (Roberto Barbato Júnior)
–  inscrição  nº  40
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Paulo Sergio Ramos Filho – inscrição nº 41
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa do
Registro ISBN (item obrigatório do Edital).



Proponente: Gabriel Morais Medeiros – inscrição nº 42

5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente: Priscila Malfatti Vieira Corilow (Priscila Malfatti) – inscrição nº 43
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  01/2022,
inferior a 24 meses.

Proponente:  Maria  Inês  Bachiega (Inês  Bachiega)  –  inscrição  nº  44
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Lea  Mazelli  Ziggiatti  Monteiro –  inscrição  nº  45
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do contador (item obrigatório do Edital);
10.6.1.4. Texto original, proponente enviou drive google.

Proponente:  Maria Branca Produção Cultural e Artística Ltda (Maria Branca
Produção) –  inscrição  nº  48
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração.

Proponente:  Isabela  Vilela  Vieira (Béu) –  inscrição  nº  49
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à



publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Luzia  Ainhoren  Meimes (Luzia  Ainhoren) –  inscrição  nº  50
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital,  proponente enviou comprovante em nome de terceiros e
Danfe.

Proponente:  Roberta  Cortez  Gaio (Roberta  Gaio) –  inscrição  nº  51
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou formulário do Correio;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou  formulário do Correio;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Samuel Ferreira Quintans (Samuel de Monteiro)  – inscrição nº 52
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente: Warney Smith Ribeiro da Silva (Warney Smith Silva) – inscrição nº
53
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: José Victor Alves da Silva (José Victor) – inscrição nº 54



5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Maíra  Guedes  Santos  (Maíra  Guedes)  –  inscrição  nº  56
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente:  André  Bacciotti  Nogueira  (André  Nogueira)  –  inscrição  nº  57
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Victor  Pereira  Costa  da  Silva  (Victor  Costa)  –  inscrição nº  58
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente: Diego Nathan Pansani de Alencar (Diego Pansani) – inscrição nº 60
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Marina  Schenkel  Jensen (Marina  Schenkel) –  inscrição  nº  61
5.8.1.1. 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  ,   proponente enviou o cartão do CPF.

Proponente:  Daniel  Montanheiro  (Delfin)  –  inscrição  nº  62
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Luiza  Aguiar  Ceriani  (Luiza  Aguiar)  –  inscrição  nº  63
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Fabiane  Medina  da  Cruz  (Yvoty  Rendyju)  –  inscrição  nº  64
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
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casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Estefania  Ana  Gavina  (Estefania  Gavina)  –  inscrição  nº  65
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo,  também não consta a
despesa de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Rafael  Piccolotto  de  Lima  –  inscrição  nº  66
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou arquivo em branco;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou arquivo em branco;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou arquivo em branco;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Marília  Salomão  Tiritan  (Lilita)  –  inscrição  nº  67
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
do Registro ISBN (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Cecília de Mendonça Gomes (Cecília Gomes)  – inscrição nº 68
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Ricardo  Cézar  Santana  (Ricardo  Santana)  –  inscrição  nº  69
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
enviou proposta de acordo com o Anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,



proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo,  também não consta a
despesa de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

Proponente:  Flavio  Chagas  Negri  (Flavio  Negri)  –  inscrição  nº  71
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital,  proponente enviou comprovante ilegível e com endereço
incompleto;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  06/2021,
inferior a 24 meses.

Proponente:  Ana  Maria  Salvagni (Ana  Salvagni)   –  inscrição  nº  72
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente  enviou  planilha  de  acordo  com o Anexo,  porém consta  despesa  de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Pedro  Torres  Busch   –  inscrição  nº  73
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo,  também não consta a
despesa de contador e o Registro ISBN (itens obrigatórios do Edital).

11-   MÚSICA:  

Proponente:  Wagner  Aparecido  Paiva  (Wagner  Paiva)   –  inscrição  nº  01
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de endereço diferente da
inscrição e com data desatualizada de 2017;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e



contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com data de 2022, inferior
a 24 meses;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
enviou proposta de acordo com o Anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo.

Proponente:  Amir  Cantusio  Júnior (Amyr  Cantusio  Jr) –  inscrição  nº  02
5.8.1.1. 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  ,   proponente enviou página incompleta;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  de  endereço  com data
desatualizada de 2021;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  11/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
enviou proposta de acordo com o Anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo;
11.6.2.8.  Repertório  a  ser  gravado,  com  nome  das  músicas  e  dos  autores,
proponente não enviou;

Proponente:  Guilherme Augusto Lamas de Oliveira 31969017856 (Guilherme
Lamas) –  inscrição  nº  04
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 03/2018
e RG sem o verso;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).
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Proponente:  Daniel Pereira Dias 99742985049 (Daniel Dias) – inscrição nº 05
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  de  endereço  com data
desatualizada de 04/2022;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha.

Proponente: Alexandre Adorno da Cunha (Alexandre Cunha) – inscrição nº 10
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou RG ilegível;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI, proponente enviou
proposta incompleta;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Marilia  Gabriela  Correa (Marilia  Correa) –  inscrição  nº  11
11.6.2.8. Cronograma das atividades a serem realizadas, com período de execução
de cada etapa, proponente enviou documento em branco.

Proponente:  Roberto Bonifácio 86900773834 (Roberto Boni) – inscrição nº 13
11.6.1.6. Indicação de link para vídeo de, no mínimo, 03 (três) músicas, proponente
enviou instagram e não links.

Proponente:  Janete Maria Tatagiba Lamas (Janete Lamas) – inscrição nº 15

5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 06/2020;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Otis  Selimane  Remane –  inscrição  nº  16
5.8.1.1. 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  ,   proponente  enviou  comprovante  com data  desatualizada  de
05/2018;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  05/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Osmário  Marinho  Mota –  inscrição  nº  17
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 09/2021;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Danilo  Honório  Pereira –  inscrição  nº  19
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2021,
inferior a 24 meses.

Proponente:  Fernando  Xavier  Silva  –  inscrição  nº  20
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Luca  Germani  de  Carvalho  (Luca  Germani) –  inscrição  nº  24
5.8.1.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF,
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obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
consultapublica.asp  ,   proponente enviou RG;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
11.6.1.1. Histórico do grupo, proponente enviou currículo de Ale Carmini;
11.6.1.8. Indicação dos locais onde serão realizadas as ações do projeto, com carta
de  anuência  e/ou  compromisso  de  interesse  da  instituição  responsável  pela
administração do espaço,  com identificação da pessoa que assina em nome da
instituição,  caso  houver,  sendo  dispensada  a  carta  no  caso  de  equipamentos
geridos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Proponente:  Marcelo  Eduas  Bomfim  Maia  de  Oliveira  39837245824  (Dustin
Maia) –  inscrição  nº  25
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Alexandre  Reis  Silva  (Jet  Set) –  inscrição  nº  28
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
enviou de acordo com o Anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo,  também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Valéria de Cássia Pisauro Lima (Valéria Pisauro) – inscrição nº 29
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Bruno  Silva  Lopes (Mano  Red) –  inscrição  nº  32
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  de  endereço  com data
desatualizada de 05/2018.

Proponente: Diogenes Machado (Dinan Machado) – inscrição nº 33
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5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou Certificado de Registro de Veículo.

Proponente:  Bruno  Silva  Mothe  (Bruno  Mothe) –  inscrição  nº  34
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 12/2021.

Proponente:  Bruno Henrique Barbosa Cabral (Bruno Cabral) – inscrição nº 38
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Homero  do  Nascimento (Candinhos) –  inscrição  nº  40
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI, proponente não enviou
de acordo com o Anexo.

Proponente:  Fernando Moura Leite de Oliveira (Ferdi Oliveira) – inscrição nº 41
5.8.1.1.  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, proponente enviou RG e Cartão CPF;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação deste edital,
proponente enviou Danfe.

Proponente: Conservatório Carlos Gomes EIRELI (Lea Mazelli Ziggiatti Monteiro)
–  inscrição  nº  43
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Débora  Castro  Cabral  (Débora  Castro) –  inscrição  nº  44
5.7.1.1.  Nome  civil  da  proponente,  sem  abreviatura,  proponente  informou  nome
diferente;
5.8.1.1.  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional  de Pessoa Física – CPF,
obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
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consultapublica.asp, proponente enviou RG.

Proponente:  Track  Comunicação  e  Eventos  Ltda  (Track  Comunicação) –
inscrição  nº  45
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de
água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência
originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em
vigor,  em  nome  da  proponente.  Caso  seja  em  nome  de  terceiros,  enviar  junto
documento que comprovem vínculo (RG, Certidão de casamento e outros), referente
a,  no  mínimo,  24  (vinte  e  quatro)  meses  anteriores  à  publicação  deste  edital,
proponente enviou comprovante sem data;
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração.

Proponente:  Pedro  Henrique  Neto  Meneses  Souza  (Henrique  Menezes) –
inscrição  nº  46
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH incompleta;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de endereço incompleto e
com data desatualizada de 11/2021;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI, proponente não
envio proposta de acordo com o anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma do Anexo VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Rafael  Monteiro  Smeke  (Rafael  Smeke) –  inscrição  nº  47
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Guilherme  Faustino  Costa  de  Souza  (GGe) –  inscrição  nº  48
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
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fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital);
11.6.2.1. Histórico do grupo, proponente enviou link you tube;
11.6.2.3. Currículo breve de cada um(a) dos(as) envolvidos(as), com, no máximo,
20 (vinte) linhas por currículo, proponente enviou apenas do proponente;
11.6.2.8. Cronograma das atividades a serem realizadas, com período de execução
de cada etapa, proponente não enviou cronograma de acordo com o estabelecido
no edital.

Proponente:  Tiago  Di  Salvo  Pallone  (Djape)  –  inscrição  nº  52
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Vinicius  Rodrigues  Fernandes  –  inscrição  nº  55
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de endereço diferente e em
nome de terceiros;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  ilegível  e  em nome de
terceiros;
11.6.2.3. Currículo breve de cada um(a) dos(as) envolvidos(as), com, no máximo,
20 (vinte) linhas por currículo, proponente enviou RG.

Proponente:  Arthur  Pannunzio  Galvão  (Arthur)  –  inscrição  nº  57
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de



fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  09/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital);
11.6.3.5. Currículo breve de cada um(a) dos(as) envolvidos(as), com, no máximo,
20 (vinte) linhas por currículo, proponente enviou apenas do proponente.

Proponente: Jefferson Roberto Anastácio (Jefferson Anastácio) – inscrição nº 64
5.8.1.7. Autodeclaração de pessoas negras e/ou indígenas, na forma Anexo II, quando
for o caso, proponente enviou anexo sem assinatura;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Fábio  Pereira  Assunção (FabioSoul)  –  inscrição  nº  65
5.8.1.1.  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, proponente enviou Cartão do CPF;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação deste edital,
proponente enviou comprovante com data de 09/2022, inferior a 24 meses.

Proponente:  Margareth Real Bispo da Silva (Margareth Reali)  – inscrição nº 67
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Antonio  Fernando  da  Cunha  Penteado  (Nando  Penteado)  –
inscrição  nº  68
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente  não enviou  planilha  de acordo com o  Anexo e  também não  consta  a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Bruno  de  Moraes  Buzzo  (Bruno  Buzzo)  –  inscrição  nº  69
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
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proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital);
11.6.2.6. Indicação dos locais onde serão realizadas as ações do projeto, com carta de
anuência e/ou compromisso de interesse da instituição responsável pela administração
do espaço,  com identificação da pessoa que assina em nome da instituição, caso
houver, sendo dispensada a carta no caso de equipamentos geridos pela Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, proponente enviou declaração de participante.

Proponente:  Leandro  Alexandre  Venâncio  de  Almeida  (Leandro  Serizo)  –
inscrição  nº  70
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à  publicação  deste  edital,
proponente enviou comprovante de endereço com nome incompleto;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Wellington  Silva (Wton)  –  inscrição  nº  71
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 06/2022.

Proponente: João Gustavo Arruda Valverde Rodrigues (João Arruda) – inscrição
nº  74
5.8.1.1.  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, proponente enviou Cartão do CPF;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação deste edital,
proponente enviou comprovante incompleto.

Proponente:  Ana Paula Moreti Martins Cunha (Ana Paula Moreti)  – inscrição nº
75
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente  não enviou  planilha  de acordo com o  Anexo e  também não  consta  a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Pedro  Augusto  Jubran  Bortolin  41913210804 (Pedro  Bortolin)  –
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inscrição nº 80
5.8.6.2. Autodeclaração de Pessoas Transgêneros, na forma Anexo III, quando for o
caso, proponente não enviou declaração em seu nome.

Proponente:  Centro  de  Aprendizagem e  Mobilização  pela  Cidadania  - CAMPC
(Patrulheiros  Campinas)  –  inscrição  nº  82
5.8.2.2.  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, proponente enviou CNPJ;
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com data desatualizada de
05/2022;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  05/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.6.5. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Ilsey Mirian Oliveira da Silva 10794023819 (Ilcéi Mirian)  – inscrição
nº  84
5.8.6.1. Autodeclaração de pessoas negras e/ou indígenas, na forma Anexo II,quando
for o caso, proponente enviou com data de 01/2022;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta despesa de tarifas
bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Carlos  Alberto  Campos  (Carlinhos  Campos)  –  inscrição  nº  85
11.6.2.6.  Indicação de link para áudio ou vídeo de,  no mínimo,  03 (três)  músicas,
proponente enviou drive e não links.

Proponente:  Janice Ferrarini Bertazzoli Pezoa (Janice Pezoa)  – inscrição nº 86
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5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 02/2022;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação deste edital,
proponente enviou comprovante com data de 12/2021, inferior a 24 meses;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI, proponente não envio
proposta de acordo com o anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente  não enviou  planilha  de acordo com o  Anexo e  também não  consta  a
despesa de contador (item obrigatório do Edital);
11.6.2.3. Currículo breve de cada um(a) dos(as) envolvidos(as), com, no máximo, 20
(vinte) linhas por currículo, enviou apenas da proponente.

Proponente:  Lucas  Henrique  Andretta  Faustino  –  inscrição  nº  88
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente  não enviou  planilha  de acordo com o  Anexo e  também não  consta  a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Hellio  Augusto  Avelar  Couto  (Hellio  Zulu)  –  inscrição  nº  90
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente  enviou  planilha  de  acordo  com  o  Anexo,  porém  despesas  descritas
ultrapassam o valor total da área de R$ 80.000,00, valor informado R$ 109.122,00.

Proponente:  Joyce  Lima  Martins   (Joyce  Martins)  –  inscrição  nº  91
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Daniel  Pacetta  Giometti  (Daniel  ETE)  –  inscrição  nº  93
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente  enviou  planilha  de  acordo  com  o  Anexo,  porém  despesas  descritas
ultrapassam o valor total da área de R$ 23.636,50, valor informado R$ 31.136,50.

Proponente:  Carlos Adriano Esteves Thobias Mendes (Adri)  – inscrição nº 94
5.8.1.1. 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, proponente enviou Cartão CPF;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
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contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de endereço diferente da
inscrição;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto, na forma do Anexo VI, proponente envio
proposta de acordo com o anexo, porém sem o nome do projeto;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo.

Proponente:  Bruno  Sotil  –  inscrição  nº  95
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Escuta o Cheiro Bar produção e eventos Ltda (Escuta o Cheiro)  –
inscrição  nº  96
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento de
água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,  correspondência
originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em
vigor,  em  nome  da  proponente.  Caso  seja  em  nome  de  terceiros,  enviar  junto
documento que comprovem vínculo (RG, Certidão de casamento e outros), referente
a,  no  mínimo,  24  (vinte  e  quatro)  meses  anteriores  à  publicação  deste  edital,
proponente enviou alteração do contrata social;
5.8.4. Contrato Social e suas alterações registrado na Junta Comercial, proponente
enviou a alteração;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Paulo  de  Castro  Bueno  (Pavitra  Shannkaar)–  inscrição  nº  98
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Eduardo Pereira da Costa (Eduardo Pereira)   – inscrição nº 100
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente  enviou  planilha  de  acordo  com o Anexo,  porém consta  despesa  de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Cleison  Arcanjo  de  Souza  (Clei  dj)–  inscrição  nº  101
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Eduardo Augusto Binutti Marciano  (Ecka Sharanan) – inscrição nº



102
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Gustavo Moscardin Martins Silva (Gustavo Moscardini)  – inscrição
nº  104
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: José Wilson Ricas do Nascimento (Wilson Nascimento) – inscrição
nº  105
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Paulo Henrique Neves Novaes (Paulo Microfonia) – inscrição nº 108
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Alik  Wunder –  inscrição  nº  109
5.8.1.1. 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, proponente enviou Cartão do CPF.

Proponente:  Sebastião  Vitor  Rosa  (Tião  Mineiro)  –  inscrição  nº  110
5.8.1.1. 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, proponente enviou RG.

Proponente: Sheila Priscilla Alves Sanches 28231118837 (shey) – inscrição nº 113
5.8.3. Certificado da Condição do Microempreendedor Individual - CCMEI, obtido no
endereço  eletrônico
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/
emissao-de-comprovante-ccmei, proponente enviou o CNPJ;
5.8.6.5. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
proposta de acordo com o anexo.

Proponente:  Alexandre Soares de Carvalho (Ale Carmani)  – inscrição nº 115
5.8.1.1. comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF,
obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
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consultapublica.asp, proponente enviou RG.

Proponente:  Deborah  Moraes  de  Melo  –  inscrição  nº  116
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Vitor  Costa  Lucas  Ribeiro  (Vitor  Coluri)  –  inscrição  nº  118
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Anabela  Leandro  (Anabela)  –  inscrição  nº  119
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Décio  Cesarini  Junior –  inscrição  nº  120
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 02/2022.

Proponente: Douglas Wagner Vieira 34111196837 (Douglas Vieira) – inscrição nº 121
5.8.2.5. Comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio, correspondência
originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos de locação em
vigor,  em  nome  da  proponente.  Caso  seja  em  nome  de  terceiros,  enviar  junto
documento que comprovem vínculo (RG, Certidão de casamento e outros), referente
a,  no  mínimo,  24  (vinte  e  quatro)  meses  anteriores  à  publicação  deste  edital,
proponente enviou comprovante com data de 12/2022, inferior a 24 meses;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Reinaldo  Willams  Silva  dos  Anjos  21774038803  (Reinaldo  dos
Anjos) – inscrição nº 122
5.8.2.2. 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, proponente enviou Cartão CPF.

Proponente:  Carlos  Eduardo da  Silva  Netto (Carlos Kbelo)  –  inscrição nº  123
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
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casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com endereço diferente da
inscrição.

Proponente:  Ricardo  Henrique  Serrão –  inscrição  nº  126
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).
Proponente:  Laís  de  Campos  Ferraz  (Lis  Ferraz) –  inscrição  nº  127

5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2021,
inferior a 24 meses.
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Eric Ramos Duque de Freitas (Alquimia 1554) – inscrição nº 130
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Certificado MEI;
5.8.2.2. 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, proponente enviou Certidão da Receita Federal;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  01/2023,
inferior a 24 meses;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de  contador  (item  obrigatório  do  Edital)  e  o  valor  informado  do  projeto  de  R$
24.000,00 está diferente do total do orçamento de R$ 72.360,00.

Proponente:  Alexandre  Freire  da  Silva  Osorio (Alê  Freire)  –  inscrição  nº  131
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
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proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Sinval  Alves Ferreira  Junior (Sinval  Júnior)  –  inscrição nº  134
5.8.1.7.  Autodeclaração  de  pessoas  negras  e/ou  indígenas,  na  forma  Anexo  II,
quando for o caso, proponente enviou arquivo em branco;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2022,
inferior a 24 meses.

Proponente:  Daniel  Barbosa  Brandão (Maru  Brandão)  –  inscrição  nº  135
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou Danfe;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Eddy  Andrade  da  Silva  (Eddy  Andrade) –  inscrição  nº  137
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Gabriel de Oliveira Peregrino (Gabriel Peregrino ) – inscrição nº
138
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo, consta despesa já paga ou
parcialmente paga, orçamento deverá constar despesas a pagar.

Proponente:  Elisabete  dos  Santos  Conceição –  inscrição  nº  139
5.8.1.1. 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, proponente enviou CNH;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com a área de Música;
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
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proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo para a área de Música;
11.6.1.4.  Repertório  do  espetáculo,  com  nome  das  músicas  e  dos  autores,
proponente não enviou;
11.6.1.6. Indicação de link para vídeo de, no mínimo, 03 (três) músicas, proponente
não enviou.

Proponente:  Pedro Henrique Gava 26163021878 (Pedro Gava) – inscrição nº
140
5.8.1.7.  Autodeclaração  de  pessoas  negras  e/ou  indígenas,  na  forma  Anexo  II,
quando for o caso, declaração não é da proponente;
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Certificado MEI;
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou  Certificado MEI;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou  Certificado MEI;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo,  porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital) e consta despesa já paga, orçamento deverá
constar despesas a pagar.

Proponente:  Leonardo  Vinicius  Lopes  (Levillo) –  inscrição  nº  142
5.8.1.7.  Autodeclaração  de  pessoas  negras  e/ou  indígenas,  na  forma  Anexo  II,
quando for o caso, proponente enviou anexo com data de 08/01/2022;
5.8.1.4.  comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  01/2023,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
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de contador (item obrigatório do Edital);
11.6.2.4.  Repertório  a  ser  gravado,  com  nome  das  músicas  e  dos  autores,
proponente não enviou.
11.6.2.5. Letras das obras, quando se tratar de canção, proponente não enviou;

Proponente:  João Carlos Dalgalarrondo (Dalga Larrondo) – inscrição nº 143
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  de  endereço  com data
desatualizada de 08/2022;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital);
11.6.2.4.  Repertório  a  ser  gravado,  com  nome  das  músicas  e  dos  autores,
proponente não enviou.

Proponente:  Marcella  Pauli  da  Silva  Pinto (Donamha) –  inscrição  nº  144
5.8.1.7.  Autodeclaração  de  pessoas  negras  e/ou  indígenas,  na  forma  Anexo  II,
quando for o caso, proponente enviou declaração ilegível;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  10/2022,
inferior a 24 meses;
11.6.2.4.  Repertório  a  ser  gravado,  com  nome  das  músicas  e  dos  autores,
proponente não enviou.

Proponente:  Instituto  Anelo –  inscrição  nº  145
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Clarissa  Celori –  inscrição  nº  146
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de



terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital,  proponente enviou comprovante em nome de terceiros e
com data de 12/2022, inferior a 24 meses;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo.

Proponente:  Helio  Souza  Santos  Júnior (Professor) –  inscrição  nº  147
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo.

Proponente:  Gabriel Rodrigues Inocêncio Felipe (DJ Urso) – inscrição nº 150
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Fernanda  Dadona  Nunes (Dadona)  –  inscrição  nº  151
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém os itens descritos não
estão completos.

Proponente:  Fábio Vitorino de Souza (Fabinho Caranga) – inscrição nº  152
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital,  proponente enviou comprovante em nome de terceiros e
com data de 12/2021, inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital);
11.6.2.4.  Repertório  a  ser  gravado,  com  nome  das  músicas  e  dos  autores,
proponente enviou links do you tube.

Proponente:  Andressa Spagnol Estrela (Andressa Estrela) – inscrição nº 153



5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante ilegível;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Tons  Produções  Ltda (Tons  Produções)  –  inscrição  nº  155
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Cadastro CNPJ com data desatualizada de 10/2015;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Guilherme  Augusto  Souza  Santos (2T)  –  inscrição  nº  156
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital);
11.6.2.4.  Repertório  a  ser  gravado,  com  nome  das  músicas  e  dos  autores,
proponente não enviou.

Proponente:  Leonardo Pelegrin dos Santos (Leo Pelegrin) – inscrição nº 157
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 08/2021;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Flávia Tamiris Soares Silva (Flávia Tamiris)  – inscrição nº  158
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
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terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Lucas  Pereira  de  Almeida (Lucas  Tchavo)  –  inscrição  nº  159
5.8.1.1. 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,  proponente  enviou  comprovante  com data  desatualizada de
08/2020;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Gustavo  Gomes  Arruda  –  inscrição  nº  161
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com data desatualizada de
04/2022;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de outra cidade;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Fred Jorge  Vicente  dos  Santos  (Fred Jorge  e  os  Maiorais)   –
inscrição  nº  162
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo;
11.6.2.5. Indicação de link para áudio ou vídeo de, no mínimo, 03 (três) músicas,
proponente enviou drive google.
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Proponente: Adriano Fujinaga (Fuji ou Fujimiro) – inscrição nº 163
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou Danfe;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou Danfe;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Aparecido  Francisco  Junior (Nego  Ap) –  inscrição  nº  165
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido  pela  legislação  brasileira,  proponente  enviou  CNH  incompleta  e
vencida em 09/2022;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com data desatualizada de
07/2022;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital);
11.6.2.5. Indicação de link para áudio ou vídeo de, no mínimo, 03 (três) músicas,
proponente não enviou;
11.6.2.4.  Repertório  a  ser  gravado,  com  nome  das  músicas  e  dos  autores,
proponente não enviou.

Proponente:  Gilber  Cesar  Souto  Maior  (Gilber  Souto) –  inscrição  nº  166
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à



publicação deste edital, proponente enviou comprovante com endereço diferente da
inscrição.

Proponente: Aline Fernandes dos Santos (Aline Fernandes) – inscrição nº 167
5.8.1.1. 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, proponente enviou RG;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com endereço diferente da
inscrição;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital)  e consta a despesa de tarifas bancárias
(verba do edital não é autorizada para tal despesa).

Proponente:  Pedro de Gouvêa Matsuda (Pedro Matsuda) – inscrição nº 168
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Vitor  Junqueira  Neves  (Vitor  Junqueira) –  inscrição  nº  169
5.8.1.1. 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,  proponente  enviou  comprovante  com data  desatualizada de
12/2021;
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante ilegível;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Paulo  Henrique  Rosa (Paulo  Gazela)  –  inscrição  nº  170
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
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correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  11/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Rayanne Conceição Gomes Duarte (DJ Ray)  – inscrição nº 171
5.8.1.7.  Autodeclaração  de  pessoas  negras  e/ou  indígenas,  na  forma  Anexo  II,
quando for o caso, proponente enviou anexo sem assinatura.

Proponente:  Ellis Regina Sanchez Hermoza  (Ellis Regina) – inscrição nº 173
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com endereço diferente da
inscrição;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  04/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo,  também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Maura Samilli da Silva Baltazar (Sammy Bee) – inscrição nº 174
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  09/2022,
inferior a 24 meses;
11.6.2.5. Indicação de link para áudio ou vídeo de, no mínimo, 03 (três) músicas,
proponente enviou drive google.



Proponente:  Davi  Guilherme  de  Souza (Dj  Cartola) –  inscrição  nº  175
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém consta a despesa de
tarifas bancárias (verba do edital não é autorizada para tal despesa);
11.6.1.4.  Repertório  do  espetáculo,  com  nome  das  músicas  e  dos  autores,
proponente não enviou.

Proponente:  Eduardo  dos  Santos  Balbino –  inscrição  nº  176
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com data desatualizada de
04/2019.

Proponente:  Marcelo  Onofri –  inscrição  nº  177
11.6.2.6. Indicação de link para áudio ou vídeo de, no mínimo, 03 (três) músicas,
proponente enviou drive google.

Proponente: João Victor Almeida Magalhães (Bicuda) – inscrição nº 178
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Cadastro CNPJ com data desatualizada de 05/2021;
5.8.2.2. 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, proponente enviou página incompleta;
5.8.2.4.  Comprovante  da  sede  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha;
5.8.3. Certificado da Condição do Microempreendedor Individual - CCMEI, obtido no
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endereço  eletrônico
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/
emissao-de-comprovante-ccmei, proponente enviou CNPJ;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente  enviou  planilha  de  acordo  com o Anexo,  porém consta  despesa  de
gastos  extras  e  tarifas  bancárias  (verba  do  edital  não  é  autorizada  para  tais
despesas).

Proponente: Noraldino Pimenta Filho (Lojas Line) – inscrição nº 181
5.8.2.1.  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  –
CNPJ,  obtido  no  endereço  eletrônico
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp, proponente enviou Cadastro CNPJ com data desatualizada de 11/2021;
5.8.2.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira,  da representante legal,  proponente enviou
comprovante CPF;
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  11/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.3. Certificado da Condição do Microempreendedor Individual - CCMEI, obtido no
endereço  eletrônico
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/
emissao-de-comprovante-ccmei, proponente enviou CNPJ;
5.8.6.2. Autodeclaração de Pessoas Transgêneros, na forma Anexo III, quando for o1
caso, proponente enviou anexo VII;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo,  também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital);
11.6.1.4.  Repertório  do  espetáculo,  com  nome  das  músicas  e  dos  autores,
proponente não enviou;
11.6.1.6. Indicação de link para vídeo de, no mínimo, 03 (três) músicas, proponente
não enviou.

Proponente:  Thiago  Silva  Santana (Thiago  Santana)  –  inscrição  nº  182
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha;
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5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Mateus  Borges  Naciben (Mateus  Naciben)  –  inscrição  nº  183
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  09/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Matheus  Yago  Batista  Seixas (Majestade  Babilônia  Batista
Seixas) –  inscrição  nº  184
11.6.2.6. Indicação de link para áudio ou vídeo de, no mínimo, 03 (três) músicas,
proponente enviou drive google.

Proponente:  Marcelo  Eduardo  de  Souza  (MS  Jay) –  inscrição  nº  185
5.7.1.1.  Nome  civil  da  proponente,  sem  abreviatura,  proponente  informou  nome
diferente;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo.

12-   MUSEU:  

Proponente:  Sofia  Helena  Cardoso  Rodrigues –  inscrição  nº  01
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Marli  Aparecida  Marcondes  –  inscrição  nº  02
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,



correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou Danfe;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

13-   PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL:  

Proponente:  Leonardo Santiago de Campos Froes (Léo Froes) – inscrição nº
01
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH vencida em 07/2022;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa de
contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Thiago Vasconcellos de Souza (Thiago de Souza) – inscrição nº
02
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital);
13.6.1.1  Registro  fotográfico,  videográfico  ou  documental  dos  bens  registrados,
proponente enviou drive google.

Proponente: Diego Augusto de Jesus Toledo (Camp History) – inscrição nº 04
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  de  endereço  com data
desatualizada de 02/2022;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa



de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Alexandre Arthur Silveira  (Alexandre Silveira) – inscrição nº 05
13.6.1.2.  Autorização  dos  detentores  dos  bens  para  a  realização  do  projeto,
proponente enviou documento sem assinatura.

14-   ESTUDO E PESQUISA:  

Proponente:  Jonatas  Aparecido  Silva  (Jonatas  Akin) –  inscrição  nº  03
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de endereço diferente da
inscrição;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Luciane  Kunde  Borges  –  inscrição  nº  04
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha.

Proponente:  Paula  Monterrey  Sobral  35215574804  (Paula  Monterrey)  –
inscrição  nº  05
5.8.2.5. comprovante da sede antigo, podendo ser contas de IPTU, de fornecimento
de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  05/2022,
inferior a 24 meses.

Proponente:  Bárbara Ferreira Sodré Marques (Bárbara Sodré)  – inscrição nº 06
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e



contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou Danfe;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Ana Paula Cunha de Souza Lima (Ana Paula Cunha) – inscrição nº
07
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante em nome de terceiros.

Proponente:  Roberta  Postale  Campos (Roberta  Postale)  –  inscrição  nº  08
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém ilegível e não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Sueli  Aparecida  Silva –  inscrição  nº  09
5.8.1.2.  Documento  oficial  de  identificação,  em  frente  e  verso,  com  fotografia,
reconhecido pela legislação brasileira, proponente enviou CNH incompleta;
14.6.1.1.  Comprovação  de  aceitação  pela  entidade  ministrante,  que  deve  ser
legalmente reconhecida, proponente enviou documento sem assinatura.

Proponente: Warney Smith Ribeiro da Silva (Warney Smith Silva) – inscrição nº
10
14.6.1.1.  Comprovação  de  aceitação  pela  entidade  ministrante,  que  deve  ser
legalmente reconhecida, proponente não enviou documento de aceitação.

15-   FORMAÇÃO:  

Proponente: João Manoel da Silva Magalhães (João da Silva) – inscrição nº 02
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  de  endereço  com data
desatualizada de 11/2021;



5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  11/2021,
inferior a 24 meses.

Proponente:  José  Roberto  de  Morais  (O  ET  Motoboy) –  inscrição  nº  04
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante de endereço com endereço
diferente da inscrição;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital) e consta despesa de premiação (verba do
edital não é autorizada para tal despesa);
15.6.2.2. Currículo breve de cada um(a) dos(as) envolvidos(as), com, no máximo,
20  (vinte)  linhas  por  currículo,  proponente  enviou  apenas  currículo  do  Gestor
Cultura.

Proponente:  Douglas Rodrigues Novais  (Douglas  Novais) –  inscrição nº  05
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Rayla Reis dos Santos Fernandes (Rayla Reis) – inscrição nº 06
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros), referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à



publicação deste edital, proponente enviou comprovante incompleto;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante  incompleto.

Proponente:  Lúcia  Helena  Carvalho  E  Silva  (LUCINA) –  inscrição  nº  11
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo;
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital);
15.6.2.2. Currículo breve de cada um(a) dos(as) envolvidos(as), com, no máximo,
20 (vinte) linhas por currículo, proponente enviou apenas currículo da ministrante.

Proponente:  Patricia  de  Campis  Freire  (Patricia  Ferraz) –  inscrição  nº  12
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento  e  outros),  referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à
publicação deste edital, proponente enviou comprovante com senha;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  12/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo;
5.8.1.10  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e também não consta a



despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Thiago  de  Valença  –  inscrição  nº  13
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Huli  de  Paula  Balasz  42761370805 –  inscrição  nº  14
5.8.6.6.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Márcia  Cristina  Marques  Martins  Ramos –  inscrição  nº  17
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente enviou planilha de acordo com o Anexo, porém não consta a despesa
de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Jeferson  Ricardo  Francisco  Pereira –  inscrição  nº  18
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  02/2022,
inferior a 24 meses;
5.8.1.9. Modelo de Proposta de Projeto,  na forma do Anexo VI,  proponente não
envio proposta de acordo com o anexo;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente não enviou planilha de acordo com o Anexo e também não consta a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente: Vanessa Cristina Dias de Souza (Vanessa Dias) – inscrição nº 20
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento de água, energia elétrica, telefonia e internet, boleto de condomínio,
correspondência  originária  de  instituições  financeiras  públicas  ou  privadas  e
contratos de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de
terceiros,  enviar  junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de
casamento e outros), referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
publicação  deste  edital,  proponente  enviou  comprovante  com  data  de  03/2021,
inferior a 24 meses;
5.8.1.7.  Autodeclaração  de  pessoas  negras  e/ou  indígenas,  na  forma  Anexo  II,
quando for o caso, proponente enviou anexo sem assinatura;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,



proponente  enviou  planilha  de  acordo  com  o  Anexo  e  também  não  consta  a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Proponente:  Alex  Bruno  Vieira (Alx  Beat)  –  inscrição  nº  21
5.8.1.7.  Autodeclaração  de  pessoas  negras  e/ou  indígenas,  na  forma  Anexo  II,
quando for o caso, proponente enviou anexo sem assinatura.

Proponente: Bruna Aparecida Jesus de Camargo (Bruna Camargo) – inscrição nº
22
5.8.1.3.  Comprovante  de  residência  recente,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente  a,  no  máximo,  03  (três)  meses  anteriores  à  publicação  deste  edital,
proponente enviou comprovante com endereço diferente da inscrição;
5.8.1.4.  Comprovante  de  residência  antigo,  podendo  ser  contas  de  IPTU,  de
fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefonia  e  internet,  boleto  de  condomínio,
correspondência originária de instituições financeiras públicas ou privadas e contratos
de locação em vigor, em nome da proponente. Caso seja em nome de terceiros, enviar
junto  documento  que  comprovem  vínculo  (RG,  Certidão  de  casamento  e  outros),
referente a, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses anteriores à publicação deste edital,
proponente enviou comprovante com endereço diferente da inscrição e com data de
01/2023, inferior a 24 meses;
5.8.1.10.  Modelo  de  Planilha  Orçamentária  do  Projeto,  na  forma  do  Anexo  VII,
proponente  enviou  planilha  de  acordo  com  o  Anexo  e  também  não  consta  a
despesa de contador (item obrigatório do Edital).

Campinas, 23 de janeiro de 2023

Sandra Regina Peres
Coordenadoria Departamental  de Gestão dos Editais de  Fomento

Marcos Rogério Chine
Agente de Apoio Operacional


