
 

 Quais os documentos exigidos para comprovação de pessoa jurídica? 

São exigidos os documentos listados nas páginas 7 e 8 do edital. No caso de pessoa jurídica além 
do termo de adesão (Modelo Anexo VI) impresso, preenchido e assinado, é necessário RG e CPF 
do representante da empresa, cartão de CNPJ e depende do tipo de empresa (itens D, E, F e G) 
do edital. Se houver menor de idade e/ou procurador entregar os documentos nos itens I e J.  

Acontece muitos erros nesse quesitos, muitas vezes o interessado envia por exemplo o cartão 
do CNPJ mas não envia o Certificado MEI, e vice versa.  

 

 O que é um release e um currículo? Como elaborar esse documento? 

O release é um resumo sobre a trajetória do artista, sobre o repertório do mesmo e sobre seus 
shows e espetáculos. No release deve conter informações sobre os integrantes de uma banda, 
grupo de teatro ou outros. É esse texto que auxilia a assessora de imprensa da Secretaria de 
Cultura e Turismo a escrever o material que será veiculado à imprensa local.  
 
O currículo é um documento em que o artista irá detalhar a sua trajetória, ou seja, por ordem 
cronológica deve pontuar festivais, shows, projetos que participou enquanto artista, 
explicitando tudo que ocorreu desde o início de sua trajetória. 

 

 Em caso de restrição no nome, pode entrar com nome de terceiro?  

Sim, é possível participar do credenciamento com um procurador.  
 

 Que tipo de procuração devo usar? 

Uma procuração para artistas solo e para grupo. Esses documentos estão dentro do edital do 
Credenciamento.  

 

 O credenciamento ainda está aberto? 

Sim, o credenciamento segue aberto por 12 meses desde de seu lançamento. 
 

 Quanto tempo eu tenho? 

Foi lançado o edital no dia 5 de novembro de 2019, ou seja, é possível inscrever-se até  dia 5 
de novembro de 2020. 
 

 Quais documentos são importantes para me inscrever na categoria mais básica? 

No anexo 2 você encontra informações completas a respeito dos documentos. Todas as 
Categorias “A” são obrigatórias em cada classe e sub classe. O anexo 2 está entre as páginas 31 
e 36. 
 



 Onde eu irei me apresentar com este credenciamento? 

Em eventos que são da Prefeitura Municipal de Campo Grande e eventos no qual a mesma 
apoia. 

 

 Preciso imprimir todos os documentos? 

Devem ser impressos documentos solicitados no BLOCO 1 (habilitação jurídica), que conta nas 
páginas 7 e 8 do Edital. Os documentos solicitados no BLOCO 2 (habilitação técnica), tais como 
fotos, vídeos, músicas, portifólio e outros podem ser salvos em um CD ou Pendrive.  

 

 Como farei a entrega destes documentos? 

Em um envelope com todos documentos necessários, bem como pendrive e outros. É 
necessário lacrar com uma etiqueta indicada na página 7. 
 

 Onde eu vou entregar estes “docs”? 

No departamento da Prefeitura chamado DICOM (Diretoria Geral de Compras e Licitação). A 
Prefeitura está localizada na Avenida Afonso Pena, 3.297, Centro. 
 

 Quanto tempo meus documentos demoram na avaliação? 

No máximo em até 30 dias. 

 

 Como sei que deu tudo certo? 

Artistas podem acompanhar a resultados no site da prefeitura, 
http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/ 

 

 


