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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32.262/2020-51 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio da 

DIRETORIA-GERAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO/DICOM, e conforme autorização contida no 

processo administrativo nº 32.262/2020-51, torna público aos interessados que realizará 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL VISANDO 

À FORMAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE ATUAÇÕES PROFISSIONAIS NO CAMPO 

ARTÍSTICO-CULTURAL E TURÍSTICO E A CONSTRUÇÃO DE ACERVOS QUE POSSAM SER 

UTILIZADOS NAS REDES SOCIAIS E SITES PARA PROMOÇÃO DA CULTURA E TURISMO DE 

CAMPO GRANDE-MS, em atenção à solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

(SECTUR) e em conformidade com as regras e procedimentos estabelecidos na Lei Federal 

nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como demais especificações e 

exigências previstas neste Edital e seus anexos integrantes. 

INSCRIÇÕES: As inscrições serão feitas de forma on-line e poderão ser efetuadas a partir da 

publicação do aviso de abertura do credenciamento, devendo ser observadas as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos.  

DOS FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO: Os formulários para inscrição serão disponibilizados no 

link: http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento 

VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO: O credenciamento permanecerá aberto pelo período de 

6 (seis) meses ou até que seja utilizado todo o recurso estimado para a sua realização, 

podendo ser prorrogado por igual período, havendo disponibilidade financeira.  

 

DA ANÁLISE DA FICHA DE INSCRIÇÃO: No 11º dia após a publicação do aviso de 

credenciamento, a Comissão Especial de Seleção da SECTUR irá realizar a primeira reunião 

para analisar as inscrições realizadas durante o período. A segunda reunião, com o objetivo 

de analisar as demais inscrições dos interessados, será realizada 15 dias após a primeira 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento
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reunião; a terceira reunião será realizada 15 dias após a segunda reunião e assim 

sucessivamente até que se encerre o credenciamento. Durante a vigência do 

credenciamento, os interessados poderão se inscrever e anexar as documentações 

necessárias, a qualquer tempo. 

 

OBTENÇÃO DO EDITAL: na Diretoria-Geral de Compras e Licitação/DICOM, situada na 

Avenida Afonso Pena nº 3.297, Paço Municipal, Térreo, e/ou no site 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/, podendo ainda obter informações 

pelos telefones (0xx67) 3314-3267 das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. 

1.  DO OBJETO, DOS VALORES E CONDIÇÕES GERAIS: 

1.1. O presente edital tem por objeto o credenciamento de pessoas físicas para a criação de 

conteúdo digital visando à formação de um banco de dados de atuações profissionais no 

campo artístico-cultural e turístico e a construção de acervos que possam ser utilizados nas 

redes sociais e sites para a promoção da cultura e turismo de Campo Grande- MS, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR). 

1.1.1 O procedimento visa credenciar pessoas físicas para a elaboração de conteúdo digital 

nas seguintes classes, categorias e subclasses: 

CLASSE CATEGORIA 

 
 
CULTURA 

 
1. POCKET SHOW/PERFORMANCE 
2. TRANSFERÊNCIA DE SABERES/OFICINA 
3. BANCO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS 
4. BANCO DE IMAGENS DE VÍDEO 

 

 
TURISMO 

 
1. TRANSFERÊNCIA DE SABERES/OFICINA 
2. BANCO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS 

 

 

CATEGORIAS SUBCLASSE: PROFISSÕES E ATIVIDADES CONTEMPLADAS 

POCKET SHOW/PERFORMANCE – 
(CULTURA) 

 Cantores, instrumentistas, DJs, intérpretes e solistas; 

 Bailarinos, dançarinos e coreógrafos. 

 Slammers, poetas, escritores, narradores, contadores de 
histórias, dubladores. 

 Capoeiristas, passistas e berranteiros. 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
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 Grafiteiros, muralistas, projetistas, escultores, ceramistas, 
artesãos, pintores, restauradores, designers, designers de 
moda, desenhistas, cartunistas e caricaturistas. 

 Palhaços, comediantes, atores, mágicos, malabaristas e 
performancers circenses. 

 Projetistas e videomappers. 
 

TRANSFERÊNCIA DE 
SABERES/OFICINA – (CULTURA E 
TURISMO) 

 Cantores, instrumentistas, DJs, intérpretes, solistas, 
produtores musicais, compositores, regentes e maestros. 

 Bailarinos, dançarinos e coreógrafos. 

 Slammers, poetas, escritores, narradores, contadores de 
histórias e dubladores. 

 Capoeiristas, passistas e berranteiros. 

 Grafiteiros, muralistas, projetistas, escultores, ceramistas, 
fotógrafos, artesãos, pintores, restauradores, designers, 
designers de moda, desenhistas, cartunistas e caricaturistas. 

 Palhaços, comediantes, atores, mágicos, malabaristas e 
performancers circenses. 

 Projetistas ou videomappers. 

 Diretores, roteiristas e cineastas. 

 Designer e designer de moda. 

 Agente de Viagens. 

 Guias de Turismo. 

 Turismólogo. 

 Condutor de Turismo. 

 Chefs de cozinha e cozinheiros. 

 Fotógrafo. 

 Produtores culturais. 

 Técnicos de Sonorização. 

 Técnico de Iluminação. 

 Roadie. 
 

BANCO DE IMAGENS 
FOTOGRÁFICAS – CULTURA E 
TURISMO 

 Fotógrafos 

BANCO DE IMAGENS DE VÍDEO – 
CULTURA 

 Audiovisual 

 

1.1.1.1. As demais informações demais relativas às classes e categorias se encontram 

dispostas nos subitens 4.1 a 4.2 do Termo de Referência (ANEXO VII), bem como na 

resolução normativa nº 05, de 07 de abril de 2020 e resolução normativa SECTUR nº 06 de 

07 de abril de 2020, divulgadas no DIOGRANDE - edição extra de 08 de abril de 2020, cujo 

teor se apresenta no ANEXO III deste edital. 

1.2. A remuneração a ser paga aos profissionais credenciados e convocados para a prestação 

dos serviços artísticos-culturais-turísticos deste credenciamento será no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) bruto, por conteúdo digital aprovado, de acordo com as tabelas 
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publicadas na resolução normativa nº 05, de 07 de abril de 2020 e na resolução normativa 

SECTUR nº 06 de 07 de abril de 2020, divulgadas no DIOGRANDE - edição extra de 08 de abril 

de 2020, e também relacionados no ANEXO III deste edital (tabela com valores e serviços 

por classe e categoria). 

1.2.1. O valor líquido a ser pago aos profissionais, por conteúdo digital aprovado, será 

conforme o quadro abaixo: 

 

Valor bruto R$ 600,00 

Retenção INSS prestador avulso 

11% 

R$ 66,00 

Retenção de ISS 5% R$ 30,00 

Valor líquido R$ 504,00 

 

1.3. O valor total estimado para o presente credenciamento é de R$ 600.000,00 (seiscentos 

mil reais), visando custear a produção de conteúdo digital pelas pessoas físicas credenciadas 

pelo período de vigência do credenciamento. 

1.4. Como mencionado no preâmbulo deste edital, o credenciamento permanecerá aberto 

pelo período de 6 (seis) meses ou até que seja utilizado todo recurso previsto nas 

contratações, podendo ser prorrogado por igual período, havendo disponibilidade 

financeira. Durante a vigência do credenciamento, os interessados poderão apresentar sua 

documentação a qualquer momento, com início a contar da publicação do aviso de 

credenciamento. 

1.5. Uma vez utilizado todo recurso previsto para o credenciamento ficarão suspensos novos 

cadastros.  

1.6. As adesões ao presente credenciamento serão gratuitas e a participação do interessado 

implica na plena concordância com os termos deste Edital e seus anexos. 

1.7. Ao se inscreverem no presente credenciamento os interessados declaram a 

originalidade e a titularidade do conteúdo por ele(s) apresentado(s). 
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1.8. A SECTUR fica desde já isenta de quaisquer responsabilidades, cíveis ou criminais, 

resultantes da utilização e divulgação de qualquer conteúdo apresentado pelo credenciado 

que não seja de sua autoria e/ou titularidade. 

1.9. O uso de obras ou trechos de obras que requeiram autorizações ou pagamentos de 

direitos autorais é de total e expressa responsabilidade do credenciado. 

1.10. O interessado ao se inscrever neste credenciamento cede ao Município de Campo 

Grande- MS os direitos de imagem e som para sua documentação e divulgação, inclusive em 

textos, captados através de quaisquer meios ou através de quaisquer tipos de mídia, 

coletados ao longo de todo o desenvolvimento e duração do credenciamento, bem como a 

execução e exibição, sem fins comerciais, seja em locais públicos ou privados, por tempo 

indeterminado. 

1.11. É vedado ao credenciado subcontratar, ceder ou transferir os serviços deste 

instrumento, sob pena de descredenciamento. 

2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1. Poderão participar deste credenciamento exclusivamente os profissionais autônomos e 

empreendedores da classe da cultura e turismo que atenderem a todos os requisitos abaixo: 

a) Ser pessoa física; 

b) Maior de 18 anos; 

c)  Residente na cidade de Campo Grande- MS a no mínimo 1 (um) ano; 

d)  Não possuir vínculo empregatício ou vínculo estatutário; 

e) Não tiver sido selecionado/premiado no procedimento licitatório, na modalidade 

concurso, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através do 

edital de emergência para seleção pública nº 002/2020, de atrações culturais para a 

participação no Projeto “MS Cultura Presente”, publicado no Diário Oficial Eletrônico 

n. 10.137 de 2 de abril de 2020; 

f) Preencher corretamente o formulário de inscrição e atender a todas as condições 
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estabelecidas no edital. 

2.2. Não poderão participar deste credenciamento as pessoas físicas: 

a) Que se enquadrem em qualquer das vedações do artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 

b) Cônjuges ou companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou 

colateral, até o segundo grau, inclusive os dependentes, de servidor da SECTUR; 

c) Que estejam suspensas para participar de licitação ou impedidas de contratar com a 

Administração ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, na forma do art. 87, III e IV da Lei 8.666, de 1993; 

d) Que possuam qualquer vínculo empregatício ou qualquer vínculo estatutário; 

e)  Que tiverem sido selecionadas/premiadas no procedimento licitatório, na modalidade 

concurso, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através do edital 

de emergência para seleção pública nº 002/2020, de atrações culturais para a 

participação no Projeto “MS Cultura Presente”, publicado no Diário Oficial Eletrônico n. 

10.137 de 2 de abril de 2020. 

3.  DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO: 

3.1. As pessoas físicas interessadas em se credenciar para a criação de conteúdo digital 

deverão preencher e enviar eletronicamente a ficha de inscrição, disponível no link 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento, contendo as 

informações relativas: 

i) Aos dados pessoais, cópia simples do RG ou CNH, identificação do CPF do 

interessado,  

ii) À classe, categoria e subclasse para a qual deseja se inscrever,  

iii) Comprovação ou declaração de residência nesta cidade (ANEXO VI),  

iv) À formação, experiência profissional, reconhecimento público entre outros, de 

acordo com as regras estabelecidas neste instrumento. 

 

3.2. Todos os documentos requisitados, assim como todas as informações a serem 

preenchidas estão discriminados na ficha de inscrição on-line, sendo necessário o upload 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento
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(anexo de arquivos) de parte do material e o direcionamento por meio de links (endereços 

de páginas na internet) para vídeo, áudio e para o material apresentado pelo (a) interessado. 

3.3. Ao se inscrever, o interessado deverá observar as regras abaixo: 

a) Somente poderá se inscrever em uma classe, ou seja, deverá optar por se inscrever 

pela classe da cultura OU do turismo; 

 

b) optar por produzir um conteúdo OU dois conteúdos por convocação, observado o 

disposto na alínea “c.1”; 

 

c) será admitida a inscrição em até duas subclasses diferentes e/ou duas categorias 

diferentes dentro da classe escolhida (Exemplo: o interessado pode se inscrever na 

classe cultura, categoria performance/pocket show, subclasse cantor e na classe 

cultura, categoria oficina/transferência de saber e subclasse dançarino); 

c.1) se o interessado optar por se inscrever em duas categorias somente será aceito 

um conteúdo por categoria, a cada convocação. 

c.2) será admitida a inscrição em subclasses iguais, desde que em categoriais 

diferentes (Exemplo: o interessado pode se inscrever na classe cultura, categoria 

performance/pocket show, subclasse cantor e na classe cultura, categoria 

oficina/transferência de saber, subclasse cantor). 

 

d) Se optar por apresentar dois conteúdos, o material digital poderá abordar: 

 

1) Conteúdo/assuntos/temas diferentes. Por exemplo: (i) classe cultura, 

categoria oficina transferência do saber/ subclasse artesanato: poderá 

apresentar uma vídeo-aula sobre crochê e uma vídeo-aula sobre ponto cruz OU 

(ii) classe cultura, categoria performance/pocket show, subclasse 

instrumentista- 1 vídeo tocando o instrumento + classe cultura, categoria 

oficina/transferência do saber, subclasse instrumentista- 1 vídeo ensinando a 

tocar. 

2) O mesmo assunto/tema, dentro da mesma categoria na qual o credenciado se 

encontra cadastrado, apresentado em partes, de forma que um material digital 
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guarde uma relação de continuidade com o outro. Ex. aula de crochê para 

iniciantes, sendo o vídeo 1- passo 1 (como segurar a linha e agulha do crochê) e 

o vídeo 2- (como fazer os principais pontos do crochê). 

 

3.3.1. Para fins de credenciamento, o interessado deverá preencher e enviar a ficha de 

inscrição, contendo as informações relativas à classe, categoria (s) e subclasse (s) pretendida 

(s). 

 

3.3.1.1. Caso queira se inscrever em duas categorias deverá, na mesma ficha de inscrição, 

assinalar as categorias com as respectivas subclasses pretendidas e anexar a documentação 

pertinente a cada categoria e subclasse para a qual pretende se inscrever. 

 

3.3.1.2. Caso sejam enviadas duas inscrições pelo interessado, antes da data designada para 

a análise da ficha de inscrição pela Comissão, será analisada apenas a que tiver sido enviada 

primeiro, observada a data e o horário de envio. Por exemplo: A primeira reunião será no 

11º dia após a publicação do edital, onde será considerado apenas um formulário por 

proponente, assim, em caso de envio de dois ou mais formulários na mesma reunião, será 

considerado apenas o que tiver sido enviado primeiro. 

 

3.3.1.3. O interessado que tiver se inscrito em uma única categoria, optado por apresentar 

um conteúdo digital por convocação poderá, após a análise e aprovação da sua 

documentação pela comissão, se inscrever também em uma outra categoria, mediante a 

apresentação de nova ficha de inscrição com a documentação relativa à categoria e 

subclasse pretendida, podendo apresentar apenas um conteúdo na nova categoria para a 

qual deseja se inscrever. Por exemplo: O proponente enviou o formulário corretamente e 

foi aprovado na categoria com um conteúdo, o mesmo poderá inscrever-se mais uma vez 

nas sessões seguintes para outra categoria, caso haja recurso disponível. 

 

3.3.1.4. O disposto no subitem anterior não se aplica ao interessado que tiver optado pela 

apresentação de dois conteúdos dentro da classe. 

 

3.4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO: 
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3.4.1.  Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição, não deixando em 

branco os campos obrigatórios explicitamente informados no formulário, assinalar todos os 

campos declaratórios e anexar os documentos solicitados, observadas as regras abaixo e o 

anexo IV e V deste edital, sob pena de inabilitação: 

I) O interessado deverá: 

a)  Observar todos os requisitos indicados no subitem 3.3 e no subitem 2.1, alíneas “a” a “f” 

deste edital. 

a.1) A comprovação de que o interessado reside em Campo Grande a no mínimo 1 (um) ano 

pode ser feita através da apresentação de documentos ou de declaração de residência 

emitida pelo próprio interessado (ANEXO VI). 

 

a.2) O interessado em participar deste credenciamento deverá assinalar na ficha de inscrição 

a informação de que não está selecionado ou de que não foi premiado no procedimento 

licitatório, na modalidade concurso, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do 

Sul, através do edital de emergência para seleção pública nº 002/2020, de atrações culturais 

para a participação no Projeto “MS Cultura Presente” publicado no Diário Oficial Eletrônico 

n. 10.137 de 2 de abril de 2020. 

 

b) Os profissionais autônomos e empreendedores do turismo, que desejarem se credenciar 

na categoria oficina/transferência de saber (com exceção da subclasse fotógrafo da classe 

turismo), deverão possuir registro no CADASTUR ou comprovar que trabalhou, nos últimos 

06 meses, em empresa (s) registrada (s) no CADASTUR.  

 

II. Dos requisitos formação, experiências profissionais e reconhecimento público: 

 

a) Quanto aos requisitos formação (requisito 1 do ANEXO IV e V), experiências profissionais 

(requisito 2 do ANEXO IV e V) e reconhecimento público (requisito 3 do ANEXO IV e V), o 

interessado da classe da cultura ou turismo deverá comprovar no mínimo dois dos 

requisitos (Por exemplo: formação e experiência profissional OU formação e 

reconhecimento público OU experiência profissional e reconhecimento público, etc.). 
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b) Se optar por comprovar o requisito experiências profissionais: 

 
b.1) Os profissionais autônomos e empreendedores da classe da cultura deverão comprovar 

que possuem experiência de no mínimo 02 (dois) anos no segmento, podendo ser anexados 

à ficha de inscrição: 

i) Matérias de jornais e revistas, fotos ou vídeos de trabalhos, com as datas de 

realização; 

ii) Cópia da carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviço; 

iii) Declaração ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado compatíveis com o segmento pretendido e que atestem a 

experiência exigida. 

iv) Poderão ser indicados, também, links da internet, contendo informações sobre 

trabalhos já realizados pelo profissional. 

 

b.2) Os profissionais autônomos e empreendedores da classe do turismo deverão 

comprovar que possuem experiência de no mínimo 02 (dois) anos no segmento, podendo 

ser anexada à ficha de inscrição: 

i) Cópia carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviço; 

ii) Declaração ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado compatíveis com o segmento pretendido e que atestem a 

experiência exigida. 

iii) Poderão ser indicados, também, links da internet, contendo informações sobre 

trabalhos já realizados pelo profissional. 

 

b.3) Profissionais de foto e vídeo deverão comprovar que possuem experiência de no mínimo 

02 (dois) anos no segmento, podendo ser anexados à ficha de inscrição; 

i) Matérias de jornais ou revistas, fotos ou vídeos de trabalhos, com as datas de 

realização; 

ii) Cópia da carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviço ou, ainda, 

iii) Declaração ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de 
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direito público ou privado compatíveis com o segmento pretendido e que atestem a 

experiência exigida, ou outros documentos. 

iv) Poderão ser indicados, também, links da internet, contendo informações sobre 

trabalhos já realizados pelo profissional 

3.4.1.1. A SECTUR poderá checar todas as informações das declarações previstas acima, a 

fim de constatar sua veracidade, lembrando que a declaração que contenha conteúdo que 

não corresponda à verdade, com o objetivo de criar obrigação ou alterar a verdade sobre 

fatos relevantes constitui-se crime, previsto no artigo 299 do Código Penal e punível com 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, a ser apurado pelas autoridades policiais e judiciárias 

competentes. 

 

3.4.2. A ficha de inscrição e os documentos nela inseridos serão analisados pela Comissão 

Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), designada na 

Resolução “PE” SECTUR, nº 28, de 30 de abril de 2020, publicada no DIOGRANDE n. 5.920, 

de 04 de maio de 2020 – pág.17, conforme critérios estabelecidos neste edital e nos ANEXOS 

IV e V deste instrumento. 

3.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

3.5.1. Toda a documentação exigida para o credenciamento deverá ser apresentada de 

forma legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, podendo ser cópias simples, 

publicações de Diário Oficial e/ou documento extraído da internet.  

3.5.1.1. A participação no presente credenciamento, implica na declaração por parte do 

interessado de que as informações prestadas e os documentos apresentados/enviados 

para fins de inscrição presumem-se verdadeiros e autênticos, ficando o interessado ciente 

que a falsidade das informações e documentações configura crime previsto no Código 

Penal Brasileiro e passível de apuração na forma da lei. 

  

3.5.1.2. No caso de documentos emitidos em língua estrangeira, os mesmos deverão estar 

acompanhados da tradução para língua portuguesa nos termos da legislação vigente. 

Documentos enviados por fax não serão aceitos. 
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3.5.2. A Administração não se responsabiliza por eventuais falhas de envio, extravios de 

arquivos ou quaisquer outras ocorrências no sistema de credenciamento.  

3.5.3.  Os documentos que demandarem prazo deverão estar no prazo de validade neles 

previstos que, uma vez não mencionado, será considerado como de até 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua emissão. 

 

3.5.4. Não serão admitidas modificações ou substituições de quaisquer documentos, após 

o seu envio à Comissão Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 

(SECTUR). 

3.5.5. É permitida à Comissão Especial de Seleção da SECTUR, a qualquer tempo, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a documentação 

apresentada pelas interessadas, na forma do §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 

3.5.5.1. Não poderá ser credenciada a pessoa que deixar de prestar as informações 

complementares solicitadas pela comissão acima mencionada à título de diligência. 

3.5.6. A apresentação de documentos de forma incompleta, ilegível, rasurada, bem como, 

a falta das informações ou de quaisquer documentos obrigatórios exigidos no presente edital 

ou suas apresentações tardias ou em desconformidade com este instrumento, implicará no 

não credenciamento do interessado, não havendo, contudo, óbice para que o mesmo 

participe novamente do credenciamento, quantas vezes entender pertinente, com a 

apresentação de documentos que atendam a este edital. 

4. DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO E DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO: 

4.1. A Comissão Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), 

designada na Resolução “PE” SECTUR, nº 28, de 30 de abril de 2020, publicada no 

DIOGRANDE n. 5.920, de 04 de maio de 2020 – pág.17, fará o recebimento on-line da ficha 

de inscrição e procederá a análise dos documentos e informações apresentadas pelos 

interessados. 

4.2. Além das atribuições previstas no subitem anterior, cabe à Comissão Especial de Seleção 
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da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR):   

I. Acompanhar o processo de inscrição no presente credenciamento;  

II. Monitorar o cumprimento deste edital e dos atos normativos complementares dela 

decorrentes;  

III. Examinar os pedidos de recurso referentes à habilitação; 

IV. Elaborar a lista contendo o resultado do credenciamento, bem como a lista contendo a 

ordem de credenciamento; 

V. Encaminhar à Comissão de Credenciamento da DICOM o processo devidamente instruído 

para a publicação na imprensa oficial dos credenciados e divulgação da ordem de 

chamamento; 

VI. Resolver os casos omissos relativos à documentação dos interessados; 

VII. Avaliar e aprovar o conteúdo digital produzido pelo credenciado. 

4.3. À Comissão de Credenciamento da Diretoria-Geral de Compras e Licitação compete a 

publicação dos atos pertinentes relativos ao presente credenciamento. 

4.4. Os interessados em participar do credenciamento não poderão ter qualquer vínculo 

profissional, empresarial ou de parentesco com membro da Comissão Especial de Seleção e 

da Comissão de Credenciamento. 

 

4.5. A primeira reunião da Comissão Especial de Seleção da SECTUR será realizada no 11º dia 

após a publicação do aviso de credenciamento, onde serão analisados os formulários 

enviados até as 23:59h do 10º dia. Caso a comissão não aprove a inscrição o resultado será 

publicado e o interessado poderá enviar uma nova inscrição para a reunião seguinte; 

 

4.6. A segunda reunião será realizada 15 (quinze) dias após a primeira. A terceira reunião 

será realizada 15 (quinze) dias após a segunda e assim sucessivamente enquanto o 

credenciamento permanecer aberto.  
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4.7. Após a análise das documentações, os interessados que atenderem a todas as exigências 

estabelecidas no presente edital serão declarados habilitados. 

4.8. Caso não seja habilitado no credenciamento o interessado poderá se inscrever 

novamente, se assim desejar, mediante novo preenchimento da ficha de inscrição e 

apresentação de documentação que atenda ao edital. 

4.9. Serão registrados em ata todos os fatos relevantes do presente credenciamento. 

4.10. O resultado das análises com o credenciamento ou não dos interessados será publicado 

no Diário Oficial do Município. 

4.10.1. Com a publicação do resultado em diário oficial, abrir-se-á contagem de prazo para 

apresentação de recurso, observando os termos do item 7 deste edital, sendo franqueada 

vista dos autos aos interessados. 

4.11. Serão credenciados todos os interessados que atenderem as condições previstas no 

edital e seus anexos. A decisão quanto ao credenciamento não implica necessariamente na 

assinatura do termo de credenciamento, constituindo apenas um cadastro para atenderem 

as demandas, quando evidenciadas.  

5. DA ORDEM DE CREDENCIAMENTO: 

5.1. A ordem de credenciamento para distribuição da demanda pública será definida de 

acordo com a ordem cronológica de envio da documentação, ou seja, levará em 

consideração a data e o horário de encaminhamento dos documentos, dentro da mesma 

classe. 

5.2. Após a publicação do resultado do credenciamento, os interessados que enviarem, nos 

dias subsequentes, a documentação de acordo com o edital serão incluídos ao final da lista 

de credenciamento, observando, igualmente, a ordem cronológica dentro da mesma classe. 

5.3. A ordem de credenciamento atualizada, permanecerá, durante toda a vigência do 

credenciamento, disponível para consulta no endereço eletrônico 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/. 

 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
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6. DA DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. Os conteúdos digitais a serem produzidos serão solicitados conforme a demanda da 

SECTUR e somente participarão da distribuição dos serviços os interessados previamente 

credenciados. 

6.2. Para a distribuição dos serviços será observado o critério de rotatividade, de acordo com 

a ordem de credenciamento para cada classe, ou seja, o primeiro “colocado” da classe, será 

convocado primeiramente, e assim sucessivamente. 

6.2.1. A observância da ordem de credenciamento visa garantir uma distribuição equitativa 

dos serviços entre os credenciados, de forma que os primeiros da “fila”, após a contratação 

e execução, deverão aguardar até que todos os demais credenciados, na mesma classe, já 

tenham realizado a prestação do serviço para que sejam convocados novamente. 

 

6.2.1.1. A cada serviço solicitado, a sequência de credenciados será atualizada, passando 

para o final da “fila” (ordem de credenciamento) da classe, o credenciado que acabou de 

receber a solicitação. 

 

6.3. Evidenciada a demanda, a SECTUR convocará o credenciado para a prestação dos 

serviços e enviará, por e-mail, orientações e descrições detalhadas do que deseja atingir com 

o conteúdo a ser produzido. O credenciado terá então o prazo de 07 (sete) dias corridos para 

manifestar seu aceite e assinar o termo de credenciamento.  

6.3.1. A recusa formal da prestação do serviço, por parte do credenciado, justificada ou não, 

bem como a ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido pela Administração 

implica em repasse para o próximo credenciado, seguindo a ordem sequencial estabelecida 

para a classe (cultura ou turismo). 

6.3.1.1. O credenciado que não se manifestar ou deixar de prestar os serviços quando 

convocado, estará sujeito ao descredenciamento, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital. 

6.4. O credenciado que aceitar a convocação deverá enviar o conteúdo digital no prazo de 

até 30 (trinta) dias, a contar da data do aceite do serviço e assinatura do termo de 
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credenciamento, observados os critérios mínimos de qualidade estabelecidos no termo de 

referência e no ANEXO II deste edital. Este prazo será acompanhado pelo fiscal designado 

pela SECTUR. 

6.4.1. Caso o credenciado tenha optado pela apresentação de dois conteúdos, a 

Administração irá convocá-lo para apresentar, inicialmente, um deles, no prazo acima. 

Aprovado o material, o credenciado será convocado para apresentar o segundo conteúdo, 

também no prazo de até 30 dias, a contar da aprovação do primeiro conteúdo. 

 

6.4.2. O conteúdo digital deverá ser encaminhado através do “formulário de entrega de 

material” disponível no link 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento, conforme as 

informações disponibilizadas no ANEXO II. 

 

6.5. O conteúdo digital produzido será avaliado pela Comissão Especial de Seleção da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) segundo os requisitos estabelecidos 

neste termo de referência e caso seja reprovado poderá ser refeito e reapresentado pelo 

credenciado no prazo de até 7 (sete) dias, contados da notificação da não aprovação. 

 

6.6. O material refeito será submetido à apreciação da comissão acima mencionada e em 

caso de não aprovação, o credenciado terá nova chance para a apresentação, observado o 

prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

6.6.1. Se observada a segunda chance para a correção e o material ainda não for satisfatório, 

resultando reprovado pela Comissão Especial de Seleção, o credenciado passará para o final 

da fila, sendo convocado o próximo da ordem de credenciamento. 

 

6.7. Os credenciados poderão ser convocados mais de uma vez, conforme a necessidade da 

Administração e obedecida a ordem de credenciamento e o rodízio, recebendo um cachê 

por conteúdo digital produzido e aprovado, desde que a Administração ainda tenha recursos 

disponíveis no presente credenciamento. 

 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento
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6.8. A cada convocação feita pela Administração para a prestação dos serviços, o 

credenciado apresentará, conforme a opção informada na ficha de inscrição, um ou dois 

conteúdos digitais por vez, observado, em caso de apresentação de dois conteúdos, o 

disposto no subitem 6.4.1 e 11.2.1 deste edital, recebendo por cada conteúdo digital 

aprovado o valor indicado no subitem 1.2 e 1.2.1 deste instrumento. 

6.9. A Administração não estará obrigada a convocar os credenciados, podendo fazê-lo 

conforme o seu interesse e necessidade. 

6.10. Cada conteúdo depois de produzido e pago, poderá ser utilizado pela credenciante 

diversas vezes se assim for necessário. 

7.  DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

7.1. Dos atos da Administração praticados no presente credenciamento caberá a 

interposição de recurso administrativo, nos termos do que dispõe o art. 109 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações. 

7.2. Os recursos poderão ser interpostos através de protocolo na Diretoria-Geral de Compras 

e Licitação/DICOM, situada na Avenida Afonso Pena nº 3.297, Paço Municipal, Térreo, no 

horário de expediente, ou através do e-mail 

esclarecimento.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br e serão remetidos para apreciação 

da Comissão Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR). 

7.3. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante ou procurador não habilitado legalmente para responder pelo proponente. 

7.4. Os interessados, através de seu representante legal, poderão renunciar expressamente 

ao direito de interposição dos recursos administrativos previstos no art. 109, I alínea “a”, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

8. DA HOMOLOGAÇÃO: 

8.1. O procedimento de credenciamento será homologado pela autoridade competente, 

após o julgamento de eventual interposição de recurso, com publicação na imprensa oficial, 

podendo ocorrer por conjunto de credenciados, ou individualmente, caso sobrevenha(m) 

intercorrência(s) que impeça(m) a homologação conjunta de todos eles em um único ato. 

mailto:esclarecimento.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br
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9. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO: 

9.1. O TERMO DE CREDENCIAMENTO será assinado por cada credenciado, no prazo de até 

07 (sete) dias, após a regular convocação pela credenciante para a prestação do serviço, 

podendo o referido prazo ser prorrogado a critério da Administração, nos termos do §1º do 

artigo 64 da Lei nº 8.666/93. 

9.1.1. O credenciado que deixar de assinar ou que deixar de responder 

tempestivamente à convocação pela Administração para assinatura do termo de 

credenciamento poderá ser descredenciado e estará sujeito às sanções previstas neste 

edital. 

10.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

10.1. A dotação orçamentária prevista para custeio dos serviços é da: 

Unidade Gestora: 3700F- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR; 

Gestor – Setor: 1 – 0470000000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR 

Fonte do Recurso: 1 – Recursos do Tesouro;  

Programa de Trabalho: 101 23 695 13 2038; 101 13 392 1 2003; 

Elemento de Despesa: 33903699- outros serviços. 

 

11.  DO PAGAMENTO: 

11.1. Por conteúdo digital produzido e aprovado, a credenciante pagará ao credenciado os 

valores estabelecidos nas tabelas publicadas na resolução normativa nº 05, de 07 de abril de 

2020 e na resolução normativa SECTUR nº 06 de 07 de abril de 2020, divulgadas no 

DIOGRANDE - edição extra de 08 de abril de 2020, os quais perfazem o valor bruto e líquido 

abaixo: 

Valor bruto R$ 600,00 

Retenção INSS prestador avulso 

11% 

R$ 66,00 

Retenção de ISS 5% R$ 30,00 

Valor líquido R$ 504,00 
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11.1.1. Os valores a serem pagos somente serão modificados caso seja publicada nova 

resolução normativa pela SECTUR alterando ou revogando os valores mencionados nas 

resoluções citadas no subitem anterior. 

11.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta, no prazo de até 30 

(trinta) dias contados do recebimento definitivo dos serviços, mediante o atesto da nota 

fiscal. 

 

11.2.1. Caso o interessado tenha optado pela apresentação de dois conteúdos, o pagamento 

será feito em duas parcelas: 

I.  O primeiro conteúdo será entregue no prazo de até 30 dias após o aceite dos serviços pelo 

credenciado e, uma vez aprovado, a credenciada receberá apenas por esse material 

(primeira parcela), no prazo mencionado no subitem 11.2.  

II. O segundo conteúdo deverá ser apresentado no prazo de até 30 dias após a entrega e 

aprovação do primeiro conteúdo.  Aprovado o segundo conteúdo, a credenciada receberá 

por esse material (segunda parcela), no prazo mencionado no subitem 11.2. 

 

11.2.2. Será solicitado pela credenciante ao credenciado a informação relativa ao 

PIS/NIS/PASEP, para fins de realização do pagamento. 

 

11.3. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da nota fiscal apresentada e 

o regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 

11.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do próprio credenciado, constar o número 

do empenho, o preço unitário e o total expressos em reais.  

11.5. Havendo erro na emissão da nota fiscal, esta será devolvida para que o credenciado 

tome as medidas necessárias, passando o prazo para pagamento a ser contado da data de 

sua reapresentação. 

11.6. O credenciado deve indicar, com a documentação fiscal, o número de sua conta 

bancária através da qual poderá ser efetuado o pagamento. 

11.6.1. O pagamento será efetuado por crédito em conta bancária obrigatoriamente em 
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nome da pessoa credenciada. 

12.  DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE: 

12.1. A CREDENCIANTE obriga-se a: 

I – Solicitar ao credenciado e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços; 

II – Documentar as ocorrências existentes no decorrer da prestação de serviços; 

III – Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos por parte do credenciado, 

orientando-o, quando necessário; 

IV – Realizar o pagamento no prazo e forma ajustados; 

V- Responsabilizar-se pela documentação necessária, relativa à liberação da execução da 

apresentação artística, emitida pelos órgãos de fiscalização e controle, incluindo o SBAT - 

Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e/ou ECAD - Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição, quando for o caso; 

VI- Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e cláusulas do termo 

de credenciamento, aplicando as penalidades previstas quando for o caso; 

VII- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto decorrente deste credenciamento. 

 

13.  DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS: 

13.1. O CREDENCIADO, além das determinações contidas neste edital e daquelas 

decorrentes de lei, obriga-se a:  

I. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, dentro dos prazos 

estabelecidos, assumindo exclusivamente como seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto, sujeitando-se, ainda, à fiscalização da Administração; 

II. Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função 

da prestação dos serviços; 

III. Manter uma conduta condizente com a moral e a ética própria da profissão; 

IV. Manter-se, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

V. Prestar esclarecimentos à credenciante sempre que solicitado; 

VI. Comunicar à credenciante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 

serviços;  

VII. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços;  
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VIII. O credenciado cederá ao Município de Campo Grande os direitos de imagem e som para 

sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados através de quaisquer meios 

ou através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo de todo o desenvolvimento e 

duração do credenciamento, bem como a execução, sem fins comerciais, seja em locais 

públicos ou privados, por tempo indeterminado; 

IX - Entregar o material digital dentro do prazo estipulado; 

X- O credenciado terá duas chances para corrigir o conteúdo digital que não for aprovado 

pela Comissão Especial de Seleção. Se aproveitadas as duas chances o material ainda resultar 

reprovado, o serviço será rescindido e o credenciado seguirá para o final da lista de 

credenciamento da sua respectiva classe. 

XI- O credenciamento e a prestação dos serviços pelo credenciado não implica nenhum 

vínculo empregatício com a Administração. 

13.2. É VEDADO ao credenciado: 

I. A produção de conteúdo digital cujo teor apresente cunho racista, xenófobo, sexista ou 

qualquer forma de preconceitos ou que estimule a violência; 

II. A apresentação de trabalhos que tenham cunho político-eleitoral, que se destinem a 

financiamento de campanhas, realização de comícios ou qualquer outra atividade 

vinculada a partidos políticos e/ou suas coligações; 

III. A apresentação de trabalhos que infrinjam dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor) ou outra norma jurídica vigente; 

IV. A apresentação de trabalhos que violem os direitos de terceiros, incluindo os de 

propriedade intelectual, atente contra a ordem pública ou cause impacto negativo à 

saúde humana, animal e/ou ao meio ambiente; 

V. A apresentação de trabalhos que estejam ligados a jogos de azar ou especulativos; 

VI. A apresentação de trabalhos que contenham apologia à exploração de trabalho infantil, 

degradante ou escravo; 

VII. A apresentação de trabalhos que evidenciem preconceito ou discriminação de qualquer 

natureza; 

VIII. A apresentação de trabalhos que caracterizem promoção pessoal de autoridade, de 

servidor público ou da imagem de governo, de qualquer esfera política. 

 

14.  DAS SANÇÕES: 
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14.1. Pela infração às normas legais ou o cometimento de outras irregularidades, inclusive 

quanto à prestação dos serviços, o CREDENCIADO poderá sofrer as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Pagamento de multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

14.2. A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretem prejuízo para a credenciante e que não comprometam a continuação da 

prestação dos serviços. 

14.3. A penalidade de multa será aplicada, a critério da credenciante, na porcentagem de 

10% (dez por cento) do valor a ser pago ao credenciado pelo conteúdo digital a ser 

produzido, em caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas no presente 

credenciamento. 

14.4. Em caso de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser aplicada 

multa moratória no percentual de 1% por dia de atraso, calculada sobre o valor a ser pago 

ao credenciado pelo conteúdo digital a ser produzido, até o limite de 10%, a partir do qual a 

Administração poderá considerar o descumprimento total da obrigação. 

14.5. O descumprimento total das obrigações poderá ensejar a aplicação de multa moratória 

e/ou compensatória, bem como a consequente rescisão. 

14.6. O descumprimento parcial das obrigações poderá ensejar a aplicação de multa 

moratória e/ou compensatória, cabendo à Administração optar pela manutenção ou 

rescisão. 

14.7. As multas, segundo o caso, não eximirão o credenciado de sofrer outras sanções 

previstas em lei, em razão de serem independentes e cumulativas e não o desobrigarem da 

prestação do serviço. 

14.8. A aplicação de penalidades deverá ser formalmente motivada nos autos do processo. 
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14.9. Na aplicação das penalidades a autoridade competente observará: 

a) Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

b) A não reincidência da infração; 

c) A atuação do credenciado em minorar os prejuízos advindos de sua conduta 

omissiva ou comissiva; 

d) A execução satisfatória das demais obrigações e, 

e) A não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

14.10. Em qualquer caso de aplicação de sanção será sempre garantido o contraditório e a 

ampla defesa. 

15.  DO DESCREDENCIAMENTO: 

15.1. Constituem motivos de descredenciamento, independentemente das sanções 

cabíveis: 

a) O descumprimento total das obrigações assumidas no presente credenciamento 

pelo credenciado;  

b) A divulgação, pelo credenciado, de informações de interesse exclusivo da 

Administração obtidas em decorrência deste credenciamento; 

c) Por solicitação escrita do credenciado à credenciante, após verificação de 

inexistência, por parte do credenciado, de pendências decorrentes do termo de 

credenciamento; 

d) Caso a credenciante venha a ter ciência de fato ou circunstância, anterior ou 

posterior à habilitação do credenciado, que revele inidoneidade ou falta de 

capacidade técnica; 

e) A verificação de qualquer fato impeditivo ou vedado no presente edital ou na 

legislação aplicável; 

f) A apresentação de trabalhos cujo teor incida nas vedações mencionadas no 

subitem 13.2 deste edital; 

g) Subcontratação, cessão ou transferência dos serviços por parte do credenciado; 

h) Deixar de assinar ou deixar de responder tempestivamente à convocação pela 

Administração para assinatura do termo de credenciamento. 
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15.2. Os casos de descredenciamento deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

15.3. O descredenciamento não eximirá o credenciado das garantias assumidas em relação 

aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser 

imputadas.  

16.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO: 

16.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações poderão ser remetidos pelos 

interessados até o segundo dia útil que anteceder a data designada para a primeira análise 

da documentação (a primeira reunião da Comissão Especial de Seleção ocorrerá no 11º dia 

após a publicação do aviso de credenciamento), sob pena de decadência, através do e-mail: 

esclarecimento.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br ou mediante protocolo na DICOM, 

no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, durante o expediente informado no 

preâmbulo deste edital. 

16.1.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital no prazo 

até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a primeira análise da 

documentação (a primeira reunião da Comissão Especial de Seleção ocorrerá no 11º 

dia após a publicação do aviso de credenciamento). 

16.1.2. A petição deverá ser assinada e acompanhada dos documentos que confirmem 

os necessários poderes ao subscritor para se manifestar.  

16.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será observado o disposto §4º do artigo 

21 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

17.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

17.1. Havendo necessidade de prorrogação do prazo de vigência do presente 

credenciamento, visando a inscrição e consequente inclusão de novos interessados que 

atendam ao edital, ou em caso de necessidade de alteração de cláusulas e/ou valores, o 

edital será republicado. 

 

17.2. O Município de Campo Grande/MS, através da autoridade competente, poderá 

mailto:esclarecimento.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br
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revogar este credenciamento nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, ou anulá-

la nos casos de ilegalidade de ofício, ou por provocação de terceiros. 

17.3. Em caso de divergência entre as disposições constantes no Edital e em seus anexos, 

prevalecerão às disposições do Edital. 

17.4. As demais especificações técnicas detalhadas dos trabalhos a serem desenvolvidos, 

conceituações, definições e condições não citadas neste edital encontram-se no ANEXO VII 

(termo de referência) parte integrante deste instrumento. 

17.5. Integram o presente edital, independentemente de qualquer transcrição, o ANEXO:  

ANEXO I – FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO E ENTREGA DO CONTEÚDO DIGITAL; 

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR CATEGORIAS; 

ANEXO III - TABELA COM VALORES E SERVIÇOS POR CLASSE E CATEGORIA; 

ANEXO IV - MODELO DA FICHA DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL – CULTURA; 

ANEXO V - MODELO DA FICHA DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL – TURISMO; 

ANEXO VI- MODELO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA; 

ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO VIII – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO. 

 

Campo Grande/MS, 07 de maio de 2020. 

 

 

RALPHE DA CUNHA NOGUEIRA 

Diretor-Geral de Compras e Licitação/DICOM/SEGES 

 

 

 

GABRIEL ZANETTI RODRIGUES 

Elaborador do Edital 

ANA CAROLINA RAMOS DE ALMEIDA 

Chefe da Divisão de Editais 
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ANEXO I 
FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO E ENTREGA DO CONTEÚDO DIGITAL 

 
 

Todos os documentos requisitados, assim como todas as informações necessárias, 

estão discriminados nas fichas de inscrição on-line, sendo necessário o upload (anexo 

de arquivos) de parte do material e o direcionamento através de links (endereços de 

páginas na internet) para vídeo, áudio e para o material apresentado pelo (a) 

proponente. 

 

A ficha de inscrição on-line e o formulário de entrega do material encontram-se 

disponíveis no link: 

 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR CATEGORIAS 

 

PERFORMANCE/POCKET SHOW – CULTURA 

Descrição: 
1. O conteúdo deve ser gravado apenas na horizontal; 
2. Tempo exigido: vídeo gravado de 3 minutos a 7 minutos; 
3. O conteúdo deve ser disponibilizado na plataforma YouTube, no modo não listado 
(privado), com acesso exclusivo para Sectur. O link de acesso deverá ser informado no 
campo disposto no próprio “FORMULÁRIO DE ENTREGA DE MATERIAL”. 
 4. Tamanho/Formato mínimo exigido: 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p); 
5. Proporção do vídeo: 4:5 e máxima de 9:16; 

Proposta:  
 O credenciado deverá gravar um vídeo com a câmera do celular ou câmera 
profissional seguindo as instruções técnicas dispostas acima com a proposta de executar 
uma performance de sua competência que corresponde ao segmento de atuação. O vídeo 
deverá ser iniciado com uma breve apresentação do credenciado e seguindo com a 
performance/apresentação ressaltando sua arte e talento; 
O conteúdo deve ser produzido especificamente para este credenciamento de forma 
inédita, ou seja, não serão aceitas produções divulgadas anteriores a data do Edital.  
 

Orientações básicas de qualidade das produções: 
IMAGEM 
1. Pontos a serem observados: Claridade da imagem, qualidade mínima de 

Ambiente/Cenário (Ambiente organizado que não tenha excesso de informação ou 

faça sentido com conteúdo apresentado), Imagem estática que não atrapalhe 

absorção do conteúdo do vídeo (não serão aceitas produções com a imagem tremida, 

escura, desfocada ou com baixa visibilidade) 

2. As gravações poderão ser feitas em ambientes fechados ou abertos, respeitando os 

critérios de qualidade mínima das imagens.  

SOM 
3. Deve ser sem ruídos ou barulhos diversos que não façam parte do contexto do 

conteúdo. Audível: a produção não será aceita em caso de volume muito baixo, muito 

alto ou distorcido.  

Observação: 
* O credenciado terá duas chances para corrigir o conteúdo digital que não atender 

as exigências mínimas de qualidade orientadas neste anexo e que, 

consequentemente forem reprovados pela Comissão Especial de Seleção da 

SECTUR. Se aproveitadas as duas chances o material ainda resultar reprovado, o 

serviço será rescindido e o credenciado seguirá para o final da lista de 

credenciamento da sua respectiva classe. 
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*As imagens poderão ser editadas se for necessário e a utilização do mesmo é por tempo 
indeterminado.  

 
 

OFICINA/TRANSFERÊNCIA DE SABER – CULTURA E TURISMO 
 

Descrição: 
1. O conteúdo deve ser gravado apenas na horizontal; 

2. Tempo exigido: Mínimo de 07 minutos e máximo de 60 minutos. 

3. O conteúdo deve ser disponibilizado na plataforma YouTube, no modo não listado 

(privado) com acesso exclusivo para Sectur. O link de acesso deverá ser informado no 

campo disposto no próprio “FORMULÁRIO DE ENTREGA DE MATERIAL”. 

4. Tamanho/Formato mínimo exigido: 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p); 

5. Proporção do vídeo: 4:5 e máxima de 9:16; 

 

Proposta:  
O credenciado deverá gravar um vídeo com a câmera do celular ou câmera profissional 
seguindo as instruções técnicas dispostas acima com a proposta de transmitir o saber de 
sua competência que corresponde ao seu segmento de atuação. O vídeo deverá ser 
iniciado com uma breve apresentação do credenciado e seguindo com conteúdo de forma 
didática que desperte o interesse e amplie o conhecimento do telespectador a respeito da 
sua arte ou talento. 
O conteúdo deve ser produzido especificamente para este credenciamento de forma 
inédita, ou seja, não serão aceitas produções divulgadas anteriores a data do Edital.  
 

Orientações básicas de qualidade das produções: 
IMAGEM 

1. Pontos a serem observados: Claridade da imagem, qualidade mínima de 

Ambiente/Cenário (Ambiente organizado que não tenha excesso de informação ou 

faça sentido com conteúdo apresentado), Imagem estática que não atrapalhe 

absorção do conteúdo do vídeo (não será aceito produções com a imagem tremida, 

escura, desfocada ou com baixa visibilidade) 

2. As gravações poderão serem feitas em ambientes fechados ou abertos, 

respeitando os critérios de qualidade mínima das imagens.  

 
SOM 
4. Deve ser sem ruídos ou barulhos diversos que não façam parte do contexto do 

conteúdo. Audível: a produção não será aceita em caso de volume muito baixo, muito 

alto ou distorcido.  

 

Observação: 
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* O credenciado terá duas chances para corrigir o conteúdo digital que não atender 

as exigências mínimas de qualidade orientadas neste anexo e que, 

consequentemente forem reprovados pela Comissão Especial de Seleção da 

SECTUR. Se aproveitadas as duas chances o material ainda resultar reprovado, o 

serviço será rescindido e o credenciado seguirá para o final da lista de 

credenciamento da sua respectiva classe. 

*As imagens poderão ser editadas se for necessário e a utilização do mesmo é por tempo 
indeterminado. 

 

BANCO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS (CULTURA) 

Descrição   
1. As imagens do profissional classificadas como obra de arte tendo seu uso restrito 

para divulgação sempre em caráter de exibição da obra e do autor.  

2. Uma vez credenciado, após receber a solicitação de prestação de serviço, devem 

ser disponibilizadas opções para que sejam selecionadas 03 (três) fotografias 

digitais produzidas pelo próprio profissional, excepcionalmente com uso de 

câmera profissional (DSLR) para divulgação do artista e sua obra de arte 

fotográfica. 

3. O link/conteúdo deverá ser informado/anexado no campo disposto no próprio 

“FORMULÁRIO DE ENTREGA DE MATERIAL”. 

4. Tamanho mínimo: 16:9/1920 x 1080 (1080p); 

5. Formatos exigidos: JPEG ou TIFF com mínimo de 300 DPI; 

 

Proposta:  
O credenciado deverá encaminhar sua obra conforme as instruções técnicas dispostas sem 
fugir do tema proposto na segunda etapa do credenciamento (solicitação de serviço). 
O conteúdo deve ser inédito, ou seja, não serão aceitas produções divulgadas anteriores 
a data do Edital.  
 

Orientações básicas de qualidade das produções.  
1. Não serão aceitas fotografias em baixa resolução; 

2. As fotografias poderão ser feitas em ambientes abertos ou fechados, 

respeitando os critérios mínimos de qualidade das imagens; 

 

Observação: 
* O credenciado terá duas chances para corrigir o material que não atender as 

exigências mínimas de qualidade orientadas neste anexo e que, 

consequentemente forem reprovados pela Comissão Especial de Seleção da 
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SECTUR. Se aproveitadas as duas chances o material ainda resultar reprovado, o 

serviço será rescindido e o credenciado seguirá para o final da lista de 

credenciamento da sua respectiva classe. 

*As imagens poderão ser editadas se for necessário e a utilização do mesmo é por tempo 
indeterminado.  

 
 

BANCO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS (TURISMO) 

Descrição 
1. Material será utilizado para divulgação e promoção por tempo indeterminado da 

Cidade de Campo Grande. 

2. Devem ser disponibilizadas opções para a escolha de 03 (três) imagens fotográficas 

produzidas pelo próprio profissional, excepcionalmente com uso de câmera 

profissional (DSLR) conforme o tema expresso na solicitação;  

3. O link/conteúdo deverá ser informado/anexado no campo disposto no próprio 

“FORMULÁRIO DE ENTREGA DE MATERIAL”. 

4. Tamanho mínimo recomendado: 16:9/1920 x 1080 (1080p); 

5. Formatos exigidos: RAW, JPEG ou TIFF com no mínimo de 300 DPI; 

 

Proposta:  
 
O credenciado deverá produzir sua obra conforme as instruções técnicas dispostas sem 
fugir do tema proposto na segunda etapa do credenciamento (solicitação de serviço). 
O conteúdo deve ser produzido especificamente para este credenciamento de forma 
inédita, ou seja, não serão aceitas produções divulgadas anteriores a data do Edital.  
 

Orientações básicas de qualidade das produções.  
1. Não serão aceitas fotografias em baixa resolução; 

2. As fotografias poderão ser feitas em ambientes abertos ou fechados, 

respeitando os critérios mínimos de qualidade das imagens; 

3. As fotografias devem ter fotometria apropriada, boa nitidez e 

composição/enquadramento elaborado; 

4. As fotografias poderão ser feitas em ambientes abertos ou fechados, 

respeitando os critérios mínimos de qualidade das imagens.  

 

Observação: 
* O credenciado terá duas chances para corrigir o conteúdo digital que não atender 

as exigências mínimas de qualidade orientadas neste anexo e que, 
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consequentemente forem reprovados pela Comissão Especial de Seleção da 

SECTUR. Se aproveitadas as duas chances o material ainda resultar reprovado, o 

serviço será rescindido e o credenciado seguirá para o final da lista de 

credenciamento da sua respectiva classe. 

*As imagens poderão ser editadas se for necessário e a utilização do mesmo é por tempo 
indeterminado.  

 
 

BANCO DE IMAGENS DE VÍDEO (CULTURA) 

Descrição  
1. Material será utilizado para divulgação e promoção da Cidade de Campo Grande; 

2. Uma vez credenciado, deverá disponibilizar vídeo entre 30 segundos e 2 minutos 

de duração produzido pelo próprio profissional, excepcionalmente com uso de 

câmera profissional (DSLR), para divulgação e promoção da cidade de Campo 

Grande. 

3. O link/conteúdo deverá ser informado/anexado no campo disposto no próprio 

“FORMULÁRIO DE ENTREGA DE MATERIAL”. 

4. Tamanho/formato mínimo exigido: 1920 x 1080 (1080p); 

5. Proporção do vídeo: 16:9 

 

Proposta:  
O credenciado deverá produzir sua obra conforme as instruções técnicas dispostas sem 
fugir do tema proposto na segunda etapa do credenciamento (solicitação de serviço). 
O conteúdo deve ser produzido especificamente para este credenciamento de forma 
inédita, ou seja, não serão aceitas produções divulgadas anteriores a data do Edital.  
 

Orientações básicas de qualidade das produções.  
 

1. Não serão aceitos vídeos em baixa resolução.  

2. Os vídeos devem ter fotometria apropriada, boa nitidez e 

composição/enquadramento elaborado; 

3. Os vídeos poderão ser feitos em ambientes abertos ou fechados, respeitando 

os critérios mínimos de qualidade das imagens.  

 

Observação: 
* O credenciado terá duas chances para corrigir o conteúdo digital que não atender 

as exigências mínimas de qualidade orientadas neste anexo e que, 

consequentemente forem reprovados pela Comissão Especial de Seleção da 
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SECTUR. Se aproveitadas as duas chances o material ainda resultar reprovado, o 

serviço será rescindido e o credenciado seguirá para o final da lista de 

credenciamento da sua respectiva classe. 

*As imagens poderão ser editadas se for necessário e a utilização do mesmo é por tempo 
indeterminado. 
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ANEXO III 

TABELA COM VALORES E SERVIÇOS POR CLASSE E CATEGORIA 

CATEGORIA  VALORES 

Performance/Pocket Show - 
Cultura 

O vídeo deverá ser iniciado com uma breve 
apresentação do credenciado e seguindo com 
a performance/apresentação ressaltando sua 
arte e talento. Duração entre 3 a 7 minutos. 

 
R$ 600,00 

Oficina/Transferência de Saber – 
 Cultura  

O vídeo deverá ser iniciado com uma breve 

apresentação do credenciado e seguindo 

com conteúdo de forma didática que 

desperte o interesse e amplie o 

conhecimento do telespectador a respeito da 

sua arte ou talento. Duração entre 7 a 60 

minutos. 

 

 
 
 

R$ 600,00 

BANCO DE IMAGENS 
FOTOGRÁFICAS – CULTURA 

Devem ser disponibilizadas opções para que 
sejam selecionadas 03 (três) fotografias 
digitais produzidas pelo próprio profissional, 
excepcionalmente com uso de câmera 
profissional (DSLR) para divulgação do artista 
e sua obra de arte fotográfica 

 
 

R$ 600,00 

 
BANCO DE IMAGENS DE VÍDEO – 

CULTURA 
 

Devem ser disponibilizadas opções para que 
seja selecionado take/produção de vídeo com 
duração entre 30 segundos a 2 minutos 
captado e produzido pelo próprio 
profissional, excepcionalmente com uso de 
câmera profissional (DSLR) para divulgação e 
promoção da cidade de Campo Grande. 

 
 

R$ 600,00 

 

CATEGORIA  VALORES 

Oficina/Transferência de Saber - 
TURISMO 

 

O vídeo deverá ser iniciado com uma breve 
apresentação do credenciado e seguindo com 
conteúdo de forma didática que desperte o 
interesse e amplie o conhecimento do 
telespectador a respeito da sua arte ou 
talento. Duração entre 7 a 60 minutos 

R$ 600,00 

Banco de Imagens Fotográficas - 
TURISMO 

Devem ser disponibilizadas opções para que 
sejam selecionadas 03 (três) fotografias 
digitais produzidas pelo próprio profissional, 
excepcionalmente com uso de câmera 
profissional (DSLR) para uso na divulgação e 
promoção da cidade de Campo Grande 

R$ 600,00 
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ANEXO IV 

MODELO DA FICHA DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL - CULTURA 

 

REQUISITOS  
COMPROVAÇÕES ENVIADAS 

 
Requisito 1: Formação 

Descrever no currículo conhecimentos e 
formações profissionais 

 

 
Serão aceitos certificado de cursos, workshops, 

diplomas, etc. 
 

COMPROVAÇÃO ACEITA PELA COMISSÃO      (    ) SIM           (     ) NÃO 

 
 

 
Requisito 2: Experiências Profissionais 

Descrever no portfólio experiências 
profissionais na cultura, no mínimo 2 anos de 

atuação. 

 
Serão aceitos fotos ou vídeos de trabalhos, com 
as datas de realização, cópia da carteira de 
trabalho ou do contrato de prestação de serviço 
ou, ainda, declaração ou atestados de 
capacidade técnica emitidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado 
compatíveis com o segmento pretendido e que 
atestem a experiência exigida, ou outros 
documentos. Poderão ser indicados, também, 
links da internet, contendo informações sobre 
trabalhos já realizados pelo profissional.  

COMPROVAÇÃO ACEITA PELA COMISSÃO      (    ) SIM           (     ) NÃO 

 

 
Requisito 3: Reconhecimentos Públicos 

Descrever reconhecimentos relevantes na sua 
carreira profissional. 

 

 
Serão aceitos matérias de imprensa, 
premiações, condecorações ou comprovações 
de palestras/workshop.  Poderão ser indicados, 
também, links da internet, contendo 
informações sobre o profissional. 

COMPROVAÇÃO ACEITA PELA COMISSÃO      (    ) SIM           (     ) NÃO 

 

Requisito 4: Residência ou domicílio em 
Campo Grande- MS 

Comprovação ou declaração de residência 
emitida pelo interessado, que ateste que o 
mesmo reside na cidade de Campo Grande- MS 
há no mínimo 1 (um) ano 

COMPROVAÇÃO ACEITA PELA COMISSÃO      (    ) SIM           (     ) NÃO 

 

Requisito 5: Ficha de inscrição O interessado deverá preencher corretamente 
a ficha de inscrição, conforme as regras do 
termo de referência, assinalando todos os 
campos declaratórios. 

COMPROVAÇÃO ACEITA PELA COMISSÃO      (    ) SIM           (     ) NÃO 

 

Resultado/Considerações da Comissão: 
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ANEXO V 

MODELO DA FICHA DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL – TURISMO 

 
REQUISITOS 

 

 
COMPROVAÇÕES ENVIADAS 

 
Requisito 1: Formação 

Descrever no currículo conhecimentos, 
formações profissionais. 

 

 
Serão aceitos certificados de cursos, 

workshops, diplomas, etc. 
 

COMPROVAÇÃO ACEITA PELA COMISSÃO      (    ) SIM           (     ) NÃO 

 

 
Requisito 2: Experiências Profissionais 

Descrever no portfólio experiências 
profissionais no turismo, no mínimo 2 anos de 

atuação.  
 

 
Serão aceitos fotos ou vídeos de trabalhos, com 
as datas de realização, cópia da carteira de 
trabalho ou do contrato de prestação de serviço 
ou, ainda, declaração ou atestados de 
capacidade técnica emitidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado 
compatíveis com o segmento pretendido e que 
atestem a experiência exigida, ou outros 
documentos.  Poderão ser indicados, também, 
links da internet, contendo informações sobre 
trabalhos já realizados pelo profissional. 

COMPROVAÇÃO ACEITA PELA COMISSÃO      (    ) SIM           (     ) NÃO 

 

 
Requisito 3: Reconhecimentos Públicos 

Descrever reconhecimentos relevantes na sua 
carreira profissional. 

 

 
Serão aceitos matérias de impressa, 
premiações, condecorações, moções ou 
comprovações de participação como 
ministrante de palestras/workshop, etc.  
Poderão ser indicados, também, links da 
internet, contendo informações sobre o 
profissional. 
 

COMPROVAÇÃO ACEITA PELA COMISSÃO      (    ) SIM           (     ) NÃO 

 

Requisito 4: Para a categoria 
oficina/transferência do saber será necessário 

o registro no CADASTUR. (exceto para  
subclasse fotógrafo da classe turismo) 

O interessado deverá possuir registro no 
CADASTUR ou comprovar que trabalhou, nos 
últimos 06 meses, em empresas registradas no 
CADASTUR.  
 

COMPROVAÇÃO ACEITA PELA COMISSÃO      (    ) SIM           (     ) NÃO 

 

Requisito 5: Residência ou domicílio em 
Campo Grande- MS 

Comprovação ou declaração de residência 
emitida pelo interessado, que ateste que o 
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mesmo reside na cidade de Campo Grande- MS 
há no mínimo 1 (um) ano 

COMPROVAÇÃO ACEITA PELA COMISSÃO      (    ) SIM           (     ) NÃO 

 

Requisito 6: Ficha de inscrição O interessado deverá preencher corretamente 
a ficha de inscrição, conforme as regras do 
termo de referência, assinalando todos os 
campos declaratórios. 

COMPROVAÇÃO ACEITA PELA COMISSÃO      (    ) SIM           (     ) NÃO 

Resultado/Considerações da Comissão: 
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ANEXO VI 

MODELO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu, ___________________________________________________, portador 

do RG nº ___________ e CPF nº ______________________, DECLARO que resido na Rua 

_________________________, nº _______, Bairro ________________, Cep__________, 

cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, a no mínimo 1 (um) ano. 

 

Estou ciente que a falsidade desta informação me sujeitará às penas da legislação.  

 

Por ser expressão da verdade firmo a presente. 
 
_____________________, _____ de _____________________ de 20___. 

 
 

___________________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO VII 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto o credenciamento  de pessoas físicas para criação 
de conteúdo digital visando a formação de um banco de dados de atuações profissionais no campo 
artístico-cultural e turístico, construindo acervos culturais e turísticos, de práticas culturais, 
tradicionais ou atuais e de conhecimento, que possam ser utilizados nas redes sociais, sites e para 
promoção da cultura e turismo de Campo Grande através da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo- SECTUR, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, e demais especificações e exigências previstas neste termo e seus anexos. 

1.2. Busca-se estimular o acesso e oferta de conteúdos virtuais, dentro de duas classes (cultura e 
turismo) e através de quatro categorias: pocket show/performance (cultura), transferência de 
saberes/oficina (cultura e turismo), banco de imagens fotográficas (cultura e turismo), banco de 
imagens de vídeo (cultura). 

1.3. O credenciamento será voltado para profissionais autônomos e empreendedores da classe da 
cultura e turismo, residentes em Campo Grande- MS, conforme descritos no item 6.1 deste termo de 
referência. 

1.4. As inscrições poderão ser efetuadas a partir da publicação do aviso de credenciamento, em 
conformidade com as legislações vigentes. 

1.5. Os formulários de inscrição serão disponibilizados no link abaixo: 
http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento 

1.6. Ao se inscreverem no presente credenciamento os interessados aceitam e concordam com todos 
os termos nele presentes e declaram a originalidade e a titularidade do conteúdo por ele(s) 
apresentado(s). 

1.7. A SECTUR fica desde já isenta de quaisquer responsabilidades, cíveis ou criminais, resultantes da 
utilização e divulgação de qualquer conteúdo apresentado pelo credenciado que não seja de sua 
autoria e/ou titularidade. 

1.8. O uso de obras ou trechos de obras que requeiram autorizações ou pagamentos de direitos 
autorais é de total e expressa responsabilidade do credenciado. 

1.9. O interessado ao se inscrever neste credenciamento cede ao Município de Campo Grande- MS 
os direitos de imagem e som para sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados 
através de quaisquer meios ou através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo de todo o 
desenvolvimento e duração do credenciamento, bem como a execução e exibição, sem fins 
comerciais, seja em locais públicos ou privados, por tempo indeterminado. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A partir da crise mundial deflagrada pela pandemia do COVID-19 e, por consequência, da 
situação de emergência em saúde que assola o Brasil, atualmente com números alarmantes no 
contágio e um preocupante índice de óbitos dos infectados, foram tomadas medidas de prevenção, 
contenção e controle por parte dos governos federal, estadual e municipal. 

2.2 No âmbito do município de Campo Grande, a partir da edição do Decreto n. 14.195, de 18 de 
março de 2020 e do Decreto Municipal nº 14.231, de 3 de abril de 2020 foi, respectivamente, 
declarada situação de emergência e estabelecidas medidas de prevenção e enfrentamento ao COVID-
19. Posteriormente, com a edição do Decreto nº 14,247, de 14 de abril de 2020, foi declarado no 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento
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Município de Campo Grande estado de calamidade pública em razão da grave crise decorrente da 
pandemia do COVID-19, ficando as autoridades competentes autorizadas a adotar medidas 
excepcionais necessárias para combater a disseminação do novo Coronavírus. 

2.3 Dentre outras medidas profiláticas, foram suspensas as atividades, projetos, programas e 
eventos culturais, públicos ou privados, até que as deliberações relativas ao isolamento social venham 
a ser flexibilizadas. 

2.4 Desta forma, a Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Campo Grande – SECTUR, 
suspendeu toda a grade de eventos do calendário cultural municipal por prazo indeterminado. 

2.5 O conjunto destes cancelamentos somado à necessidade imperiosa de garantir o isolamento 
social como condição fundamental para o enfrentamento da pandemia, levaram os profissionais 
locais da classe da cultura e do turismo à condição de desemprego maciço, relegando a expressiva 
parcela daqueles que têm como ocupação principal o exercício da arte e turismo à absoluta 
vulnerabilidade econômica e social. 

2.6 Dessa forma, cientes da responsabilidade que cabe à gestão pública e coerentes com o 
compromisso de garantir o acesso à cultura como um direito fundamental do cidadão, a SECTUR tem 
buscado meios de gerar renda para os profissionais da área e para os profissionais da área do turismo, 
que vivem exclusivamente das referidas atividades, e ainda incentivar que as pessoas permaneçam 
em suas casas consumindo conteúdos culturais que destaquem o nosso talento local e a capacidade 
turística do nosso Município, por meio das redes sociais. 

2.7 Ressalta-se que o município de Campo de Grande- MS dispõe de uma ampla diversidade de 
talentos locais, que vivem exclusivamente da prestação de serviços na área da cultura e turismo, que 
por vezes não dispõem de espaço para expor os seus trabalhos e, consequentemente, para divulgar 
a riqueza cultural e turística desta capital. 

2.8 Tendo em mente o atual cenário mundial e a necessidade de valorizar esses profissionais, a 
Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Campo Grande – SECTUR busca a construção de um 
acervo digital de talentos, saberes e banco de imagens, que expresse a identidade de Campo Grande.   

2.9 É sabido que a nova era digital trouxe avanços significativos na propagação de informações e na 
divulgação de conteúdos em massa. A internet é hoje uma mídia de grande alcance. 

2.10 A Administração pretende, assim, valer-se da referida ferramenta, visando estimular a 
divulgação de nosso cenário artístico-cultural e turístico e ao mesmo tempo fazer valer as medidas 
preventivas à disseminação do COVID. Tudo isso, sem descurar das dificuldades financeiras pelas 
quais tem passado os indivíduos que vivem de seus trabalhos e produções na área artístico-cultural-
turística. 

2.11 . Este conteúdo, como mencionado, poderá ser disponibilizado constantemente pelas redes 
sociais, sites, imprensa regional e nacional, e campanhas da SECTUR e de demais órgãos e entidades 
da Administração Pública direta e indireta deste Município, promovendo o desenvolvimento cultural 
e econômico de Campo Grande. 

2.12 Com os acervos digitais, esta Secretaria busca também a construção de um banco de dados, 
capaz de: (i) orientar às ações do poder público e das comunidades para a implementação da política 
local, bem como às ações de preservação, (ii) possibilitar a implantação de futuras ações e projetos 
para desenvolvimento do setor cultural e turístico de município e de (iii) lhe permitir fazer a reflexão 
crítica e intelectual sobre a circulação dos bens culturais e turísticos. 

2.13 Dessa forma, tendo em vista todos os fundamentos apresentados, objetiva-se com o presente 
credenciamento cadastrar a maior quantidade possível de profissionais no campo artístico-cultural e 
turístico, que vivem exclusivamente de tais atividades, para a produção de acervos digitais, 
viabilizando espaço para a exposição de seus trabalhos e, assim, garantir a política de difusão artística, 
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da formação de público, do fomento à produção local e do apoio à classe artística do município, hoje 
seriamente ameaçada pelo desemprego. 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL 

3.1. Justifica-se a contratação por Credenciamento, caracterizado por inexigibilidade de licitação, em 
consonância com o art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, por verificar-se a inviabilidade de competição 
em razão da natureza do serviço a ser prestado e da impossibilidade prática de se estabelecer o 
confronto entre os interessados. 

3.2. Dessa forma, opta a Administração por credenciar vários interessados, o que proporcionará ao 
Município de Campo Grande um melhor atendimento às finalidades organizacionais, políticas e 
sociais, mediante a contratação do maior número possível de prestadores de serviço, para 
diversificação da criação de conteúdos digitais que servirão para promover a identidade de Campo 
Grande. 

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. O presente termo de referência tem por objeto o credenciamento de pessoas físicas para criação 
de conteúdo digital visando a formação de um banco de dados de atuações profissionais no campo 
técnico-artístico-cultural e turístico, construindo acervos culturais e turísticos, de práticas culturais, 
tradicionais ou atuais e de conhecimento, que possam ser utilizados nas redes sociais, sites e para 
promoção da cultura e turismo de Campo Grande, conforme as seguintes classes, categorias e 
subclasses: 

 

CLASSE CATEGORIA 

 
 

CULTURA 

 
1. POCKET SHOW/PERFORMANCE 

2. TRANSFERÊNCIA DE SABERES/OFICINA 

3. BANCO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS 

4. BANCO DE IMAGENS DE VÍDEO 

 

 
TURISMO 

 
1. TRANSFERÊNCIA DE SABERES/OFICINA 

2. BANCO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS 

 

 

Categorias Subclasse: Profissões e Atividades contempladas 

POCKET 
SHOW/PERFORMANCE – 
(CULTURA) 

 Cantores, instrumentistas, DJs, intérpretes e solistas; 

 Bailarinos, dançarinos e coreógrafos. 

 Slammers, poetas, escritores, narradores, contadores de histórias, 
dubladores. 

 Capoeiristas, passistas e berranteiros. 

 Grafiteiros, muralistas, projetistas, escultores, ceramistas, artesãos, 
pintores, restauradores, designers, designers de moda, desenhistas, 
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cartunistas e caricaturistas. 

 Palhaços, comediantes, atores, mágicos, malabaristas e 
performancers circenses. 

 Projetistas e videomappers. 

 

TRANSFERÊNCIA DE 
SABERES/OFICINA – 
(CULTURA E TURISMO) 

 Cantores, instrumentistas, DJs, intérpretes, solistas, produtores 
musicais, compositores, regentes e maestros. 

 Bailarinos, dançarinos e coreógrafos. 

 Slammers, poetas, escritores, narradores, contadores de histórias e 
dubladores. 

 Capoeiristas, passistas e berranteiros. 

 Grafiteiros, muralistas, projetistas, escultores, ceramistas, fotógrafos, 
artesãos, pintores, restauradores, designers, designers de moda, 
desenhistas, cartunistas e caricaturistas. 

 Palhaços, comediantes, atores, mágicos, malabaristas e 
performancers circenses. 

 Projetistas ou videomappers. 

 Diretores, roteiristas e cineastas. 

 Designer e designer de moda. 

 Agente de Viagens. 

 Guias de Turismo. 

 Turismólogo. 

 Condutor de Turismo. 

 Chefs de cozinha e cozinheiros. 

 Fotógrafo. 

 Produtores culturais. 

 Técnicos de Sonorização. 

 Técnico de Iluminação. 

 Roadie. 

 

BANCO DE IMAGENS 
FOTOGRÁFICAS – 
CULTURA E TURISMO 

 Fotógrafos 

BANCO DE IMAGENS DE 
VÍDEO – CULTURA 

 Audiovisual 

 

4.2. DAS CATEGORIAIS: 
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4.2.1. CONCEITO:  

a) Pocket Show/Performance: apresentação artística que envolva a criatividade de um artista, 
individualmente, através da performance ou apresentação levando em consideração o ineditismo do 
material digital encaminhado ao órgão competente, conforme especificações constantes no Anexo II. 

b) Transferência de Saberes/Oficina: conteúdo que seja de relevância suficiente para ensinamento 
ao público comum e/ou público específico, conforme especificações constantes no Anexo II. 

c) Banco de Imagens Fotográficas: material fotográfico que tenha relevância para o órgão 
competente, seja pelo objeto, tema ou período histórico representado, conforme especificações 
constantes no Anexo II. 

d) Banco de Imagens de Vídeo: material em vídeo que tenha relevância para o órgão competente, 
seja pelo objeto, tema ou período histórico representado, conforme especificações constantes no 
Anexo II. 

 

4.2.2. TEMPO, QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

a) Pocket Show/Performance (cultura) – vídeo gravado de 3 (três) a 7 (sete) minutos, levando em 
consideração especificações técnicas do ANEXO II. 

b) Transferência de saber/oficina (cultura) – vídeo gravado de 7 (sete) a 60 (sessenta) minutos, 
levando em consideração especificações técnicas do ANEXO II. 

c) Banco de imagens fotográficas (cultura e turismo) – de 3 (três) imagens fotográficas 
selecionadas, levando em consideração especificações técnicas do ANEXO II. 

d) Banco de imagens de vídeo (cultura) – take/produção de 30 segundos a 2 minutos de vídeo, 
levando em consideração especificações técnicas do ANEXO II. 

e) Transferência de saber/oficina (turismo) – vídeo gravado de 7 (sete) a 60 (sessenta) minutos, 
levando em consideração especificações técnicas do ANEXO II 

4.3. A remuneração aos profissionais contratados para prestação dos serviços artísticos-culturais-
turístico deste credenciamento será no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) bruto, por conteúdo 
digital aprovado, de acordo com as tabelas contidas nas resoluções 05 e 06 publicadas no diário 
oficial edição extra de 08 de abril de 2020. 

4.4. O valor líquido a ser pago aos profissionais, por conteúdo digital aprovado, será conforme o 
quadro abaixo: 

 

Valor bruto R$ 600,00 

Retenção INSS prestador avulso 11% R$ 66,00 

Retenção de ISS 5% R$ 30,00 

Valor líquido R$ 504,00 

 

4.5. O valor total estimado para o presente credenciamento é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

4.6. Os credenciados devem observar, quando da produção do conteúdo, digital as “Especificações 
Técnicas dos Serviços” constantes no ANEXO II, pois o trabalho só será aceito e declarado concluído 
se estiver de acordo com as normas nele descritas. 
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5. DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

5.1. A Comissão Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), 
designada na Resolução “PE” SECTUR, nº 28, de 30 de abril de 2020, publicada no DIOGRANDE n. 
5.920, de 04 de maio de 2020 – pág.17, fará o recebimento on-line da ficha de inscrição e procederá 
a análise dos documentos e informações apresentadas pelos interessados. 

5.1.1. Além das atribuições previstas no subitem anterior, cabe à Comissão Especial de Seleção da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR): 

I. Acompanhar o processo de inscrição no presente credenciamento; 

II. Monitorar o cumprimento do edital e dos atos normativos complementares dela decorrentes; 

III. Examinar os pedidos de recurso referentes à habilitação; 

IV. Elaborar a lista contendo o resultado do credenciamento, bem como a lista contendo a ordem de 
credenciamento; 

V. Encaminhar à Comissão de Credenciamento da DICOM o processo devidamente instruído, para a 
publicação na imprensa oficial dos credenciados e divulgação da ordem de chamamento; 

VI. Resolver os casos omissos relativos à documentação dos interessados; 

VII. Avaliar e aprovar o conteúdo digital produzido pelo credenciado. 

5.2. À Comissão de Credenciamento da Diretoria-Geral de Compras e Licitação compete a publicação 
dos atos pertinentes ao presente credenciamento. 

5.3. Os interessados em participar do credenciamento não poderão ter qualquer vínculo profissional, 
empresarial ou de parentesco com membro da Comissão Especial de Seleção e da Comissão de 
Credenciamento. 

5.4. Após a fase de credenciamento, os profissionais aprovados estarão considerados aptos para 
serem contratados. O profissional convocado para a prestação dos serviços deverá cumprir as 
exigências prevista neste termo, bem como legislações vigentes. 

5.5. As inscrições poderão ser efetuadas a partir da publicação do aviso de credenciamento. 

5.6. Os formulários para inscrição serão disponibilizados no link abaixo: 
http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento 

5.7.  O credenciamento permanecerá aberto pelo período de 6 (seis) meses ou até que seja utilizado 
todo recurso previsto nas contratações, podendo ser prorrogado por período igual, havendo 
disponibilidade financeira. 

5.8. Utilizado todo recurso previsto nas contratações ficam suspensos novos cadastros. 

5.9. Todos os documentos requisitados, assim como todas as informações necessárias, estão 
discriminadas nos formulários on-line, sendo necessário o upload (anexo de arquivos) de parte do 
material e o direcionamento por meio de links (endereços de páginas na Internet) para vídeo, áudio 
e para o material apresentado pelo(a) proponente. 

5.10. O credenciamento não estabelece obrigação da Administração em efetuar qualquer 
contratação, constituindo apenas cadastro de credenciamento para atenderem as demandas, 
quando evidenciadas. 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar deste credenciamento exclusivamente os profissionais autônomos e 
empreendedores da classe da cultura e turismo que atenderem a todos os requisitos abaixo: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento
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a) Ser pessoa física; 

b) Maior de 18 anos; 

c) Residente na cidade de Campo Grande- MS a no mínimo 1 (um) ano; 

d) Não possuir vínculo empregatício ou vínculo estatutário; 

e) Não tiver sido selecionado/premiado no procedimento licitatório, na modalidade concurso, 
promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através do edital de emergência para 
seleção pública nº 002/2020, de atrações culturais para a participação no Projeto “MS Cultura 
Presente”, publicado no Diário Oficial Eletrônico n. 10.137 de 2 de abril de 2020; 

f) Preencher corretamente o formulário de inscrição e atender a todas as condições estabelecidas no 
edital. 

 

6.2. Não poderão participar deste credenciamento as pessoas físicas: 

a) Que se enquadrem em qualquer das vedações do artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 

b) Cônjuges ou companheiros, parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 
segundo grau, inclusive os dependentes, de servidor da SECTUR; 

c) Que estejam suspensas para participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração 
ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87, 
III e IV da Lei 8.666, de 1993; 

d) Que possuam qualquer vínculo empregatício ou qualquer vínculo estatutário; 

e) Que tiverem sido selecionadas/premiadas no procedimento licitatório, na modalidade concurso, 
promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através do edital de emergência para 
seleção pública nº 002/2020, de atrações culturais para a participação no Projeto “MS Cultura 
Presente”, publicado no Diário Oficial Eletrônico n. 10.137 de 2 de abril de 2020. 

 

6.3. Serão credenciados todos os interessados que atenderem as condições previstas no edital e seus 
anexos. A decisão quanto ao credenciamento não implica necessariamente na assinatura do Termo 
de Credenciamento, constituindo apenas um cadastro para atenderem as demandas, quando 
evidenciadas. 

6.4. Fica assegurado à SECTUR o direito de anular ou revogar o presente credenciamento, mediante 
justificativa, sem que caiba, em decorrência desta medida, qualquer indenização ou compensação 
aos participantes. 

 

6.5. DOS REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO: 

6.5.1. Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição, não deixando em branco os 
campos obrigatórios explicitamente informados no formulário, assinalar todos os campos 
declaratórios e anexar os documentos solicitados, observadas as regras abaixo e o anexo IV e V deste 
termo, sob pena de inabilitação. 

I. O interessado deverá: 

a)  Observar todos os requisitos indicados no subitem 6.5.1 e no subitem 6.1, alíneas “a” a “f”. 

a.1) A comprovação de que o interessado reside em Campo Grande a no mínimo 1 (um) ano pode ser 
feita através da apresentação de documentos ou de declaração de residência emitida pelo próprio 
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interessado. 

a.2) O interessado em participar deste credenciamento deverá assinalar na ficha de inscrição a 
informação de que não está selecionado ou de que não foi premiado no procedimento licitatório, na 
modalidade concurso, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através do edital 
de emergência para seleção pública nº 002/2020, de atrações culturais para a participação no Projeto 
“MS Cultura Presente” publicado no Diário Oficial Eletrônico n. 10.137 de 2 de abril de 2020. 

b) Os profissionais autônomos e empreendedores do turismo, que desejarem se credenciar na 
categoria oficina/transferência de saber, deverão possuir registro no CADASTUR ou comprovar que 
trabalhou, nos últimos 06 (seis) meses, em empresas registradas no CADASTUR, exceto a subclasse 
fotógrafo (da classe turismo). 

II. Dos requisitos formação, experiências profissionais e reconhecimento público: 

a) Quanto aos requisitos formação (requisito 1 do ANEXO IV e V), experiências profissionais (requisito 
2 do ANEXO IV e V) e reconhecimento público (requisito 3 do ANEXO IV e V), o interessado da classe 
da cultura ou turismo deverá comprovar no mínimo dois dos requisitos (Por exemplo: formação e 
experiência profissional OU formação e reconhecimento público OU experiência profissional e 
reconhecimento público, etc.). 

b) Se optar por comprovar o requisito experiências profissionais: 

b.1) Os profissionais autônomos e empreendedores da classe da cultura deverão comprovar que 
possuem experiência de no mínimo 02 (dois) anos no segmento, podendo ser anexados à ficha de 
inscrição: 

i) Matérias de jornais e revistas, fotos ou vídeos de trabalhos, com as datas de realização; 

ii) Cópia da carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviço; 

iii) Declaração ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado compatíveis com o segmento pretendido e que atestem a experiência exigida. 

iv) Poderão ser indicados, também, links da internet, contendo informações sobre trabalhos já 
realizados pelo profissional. 

b.2) Os profissionais autônomos e empreendedores da classe do turismo deverão comprovar que 
possuem experiência de no mínimo 02 (dois) anos no segmento, podendo ser anexada à ficha de 
inscrição; 

i) Cópia carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviço; 

ii) Declaração ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado compatíveis com o segmento pretendido e que atestem a experiência exigida. 

iii) Poderão ser indicados, também, links da internet, contendo informações sobre trabalhos já 
realizados pelo profissional. 

b.3) Profissionais de foto e vídeo deverão comprovar que possuem experiência de no mínimo 02 
(dois) anos no segmento, podendo ser anexados à ficha de inscrição; 

i) Matérias de jornais ou revistas, fotos ou vídeos de trabalhos, com as datas de realização; 

ii) Cópia da carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviço ou, ainda, 

iii) Declaração ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado compatíveis com o segmento pretendido e que atestem a experiência exigida, ou outros 
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documentos. 

iv)  Poderão ser indicados, também, links da internet, contendo informações sobre trabalhos já 
realizados pelo profissional. 

Parágrafo único. A SECTUR poderá checar todas as informações das declarações previstas acima, a 
fim de constatar sua veracidade, lembrando que a declaração que contenha conteúdo que não 
corresponda à verdade, com o objetivo de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos relevantes 
constitui-se crime, previsto no artigo 299 do Código Penal e punível com reclusão, de um a cinco anos, 
e multa, a ser apurado pelas autoridades policiais e judiciárias competentes. 

7.  DA INSCRIÇÃO: 

7.1. As pessoas físicas interessadas em se credenciarem para a criação de conteúdo digital deverão 
preencher e enviar eletronicamente a ficha de inscrição, disponível no link 
http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento, contendo as informações 
relativas aos dados pessoais, cópia simples do RG ou CNH, identificação do CPF do interessado, bem 
como relativas à classe, categoria e subclasse para a qual deseja se inscrever, comprovação ou 
declaração de residência nesta cidade, os dados pertinentes à formação, experiência profissional, 
reconhecimento público entre outros, de acordo com as regras estabelecidas neste instrumento. 

7.2. Todos os documentos requisitados, assim como todas as informações a serem preenchidas estão 
discriminadas na ficha de inscrição on-line, sendo necessário o upload (anexo de arquivos) de parte 
do material e o direcionamento por meio de links (endereços de páginas na internet) para vídeo, 
áudio e para o material apresentado pelo(a) interessado. 

7.3. Não serão admitidas modificações ou substituições de quaisquer documentos, após a sua 
entrega/envio à Comissão Especial de Seleção. Os interessados não serão credenciados caso deixem 
de apresentar as informações e os documentos obrigatórios previstos neste termo de referência ou 
caso apresentem documentos ou informações que não atendam às condições nele estabelecidas. 

7.4. Ao se inscrever, o profissional deverá observar as regras abaixo: 

a) Somente poderá se inscrever em uma classe, ou seja, deverá optar por se inscrever pela classe 
da cultura OU do turismo; 

b) optar por produzir um conteúdo OU dois conteúdos por convocação, observado o disposto na 
alínea “c.1”; 

c) será admitida a inscrição em até duas subclasses diferentes e/ou duas categorias diferentes dentro 
da classe escolhida (Exemplo: o interessado pode se inscrever na classe cultura, categoria 
performance/pocket show, subclasse cantor e na classe cultura, categoria oficina/transferência de 
saber e subclasse dançarino); 
c.1) se o interessado optar por se inscrever em duas categorias somente será aceito um conteúdo 
por categoria, a cada convocação. 
c.2) será admitida a inscrição em subclasses iguais, desde que em categoriais diferentes (Exemplo: o 
interessado pode se inscrever na classe cultura, categoria performance/pocket show, subclasse 
cantor e na classe cultura, categoria oficina/transferência de saber, subclasse cantor). 

d) Se optar por apresentar dois conteúdos, o material digital poderá abordar: 

1) Conteúdo/assuntos/temas diferentes. Por exemplo: (i) classe cultura, categoria oficina 
transferência do saber/ subclasse artesanato: poderá apresentar uma vídeo- aula sobre crochê e uma 
vídeo aula sobre ponto cruz ou (ii) classe cultura, categoria performance/pocket show, subclasse 
instrumentista - 1 vídeo tocando o instrumento + classe cultura, categoria oficina/transferência do 
saber, subclasse instrumentista - 1 vídeo ensinando a tocar. 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento
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2) O mesmo assunto/tema, dentro da mesma categoria na qual o credenciado se encontra 
cadastrado, apresentado em partes, de forma que um material digital guarde uma relação de 
continuidade com o outro. Ex. aula de crochê para iniciantes, sendo o vídeo 1 - passo 1 (como segurar 
a linha e agulha do crochê) e o vídeo 2 - (como fazer os principais pontos do crochê). 

7.4.1. Para fins de credenciamento, o interessado deverá preencher e enviar a ficha de inscrição, 
contendo as informações relativas à classe, categoria(s) e subclasse(s) pretendida(s). 

7.4.1.1. Caso queira se inscrever em duas categorias deverá, na mesma ficha de inscrição, assinalar 
as categorias com as respectivas subclasses pretendidas e anexar a documentação pertinente a cada 
categoria e subclasse para a qual pretende se inscrever. 

7.4.1.2. Caso sejam enviadas duas inscrições pelo interessado, antes da data designada para a análise 
da ficha de inscrição pela Comissão, será analisada apenas a que tiver sido enviada primeiro, 
observada a data e o horário de envio. Por exemplo: A primeira reunião será no 11º dia após a 
publicação do edital, onde será considerado apenas um formulário por proponente, assim, em caso 
de envio de dois ou mais formulários na mesma reunião da Comissão Especial, será considerado 
apenas o que tiver sido enviado primeiro. 

7.4.1.3. O interessado que tiver se inscrito em uma única categoria, optado por apresentar um 
conteúdo digital por convocação poderá, após a análise e aprovação da sua documentação pela 
comissão, se inscrever também em uma outra categoria, mediante a apresentação de nova ficha de 
inscrição com a documentação relativa à categoria e subclasse pretendida, podendo apresentar 
apenas um conteúdo na nova categoria para a qual deseja se inscrever. Por exemplo: O proponente 
enviou o formulário corretamente e foi aprovado na categoria com um conteúdo, o mesmo poderá 
inscrever-se mais uma vez nas sessões seguintes para outra categoria, caso haja recurso disponível. 

7.4.1.4. O disposto no subitem anterior não se aplica ao interessado que tiver optado pela 
apresentação de dois conteúdos dentro da classe. 

7.4.2. A primeira sessão será no 11º dia após a publicação do aviso de credenciamento, onde serão 
analisados os formulários enviados até as 23:59h do 10º dia. Caso a comissão não aprove a inscrição, 
o resultado será publicado e o interessado poderá enviar uma nova inscrição para a sessão seguinte; 

7.4.3. A segunda sessão será realizada 15 (quinze) dias após a primeira sessão. Caso a comissão não 
aprove a inscrição, o resultado será publicado e o interessado poderá enviar uma nova inscrição para 
a sessão seguinte; 

7.4.4. A terceira sessão será realizada 15 (quinze) dias após a segunda sessão e assim sucessivamente 
enquanto o credenciamento permanecer aberto. Caso a comissão não aprove a inscrição o resultado 
será publicado e o interessado poderá enviar uma nova inscrição para a sessão seguinte. 

7.5. É permitida à Comissão Especial de Seleção, a qualquer tempo, a promoção de diligência 
destinada e verificações para esclarecer ou a comprovar a documentação apresentada pelas 
interessadas, na forma do §3º do art. 43 da Lei n. 8.666/93. 

7.6. Os profissionais credenciados serão convocados conforme a necessidade da Administração, 
obedecendo à ordem cronológica de inscrição dentre os homologados, utilizando-se a modalidade 
de rodízio da classe, recebendo um cachê por material enviado e aprovado, desde que ainda se tenha 
recursos disponíveis no presente credenciamento. 

7.7. A cada convocação feita pela Administração para a prestação dos serviços, o credenciado 
apresentará, conforme a opção informada na ficha de inscrição, um ou dois conteúdos digitais por 
vez, observado, em caso de apresentação de dois conteúdos, o disposto no subitem 8.10.1 e 10.2.1 
deste termo, recebendo por cada conteúdo digital aprovado o valor indicado no subitem 4.4 deste 
termo. 

7.8. Cada conteúdo depois de produzido e pago, poderá ser utilizado diversas vezes se assim for 
necessário. 
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8. DA CONVOCAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1 A ordem de credenciamento para distribuição da demanda pública será definida de acordo com 
a ordem cronológica de envio da documentação e sua homologação, ou seja, levará em consideração 
a data e o horário de encaminhamento dos documentos, dentro da mesma classe. 

8.2 Após a publicação do resultado do credenciamento, os interessados que enviarem, nos dias 
subsequentes, a documentação de acordo com o edital serão incluídos ao final da lista de 
credenciamento, observando, igualmente, a ordem cronológica dentro da mesma classe. 

8.3 A ordem de credenciamento atualizada, permanecerá, durante toda a vigência do 
credenciamento, disponível para consulta no endereço eletrônico 
http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/. 

8.4 Os conteúdos digitais a serem produzidos serão solicitados conforme prioridade e necessidade 
da SECTUR e somente participarão da distribuição dos serviços os interessados previamente 
credenciados. 

8.5 Evidenciada a demanda, a SECTUR convocará o credenciado para a prestação dos serviços e 
enviará por e-mail, orientações e descrições detalhadas do que deseja atingir com o conteúdo a ser 
produzido. O credenciado terá então o prazo de 07 (sete) dias corridos para manifestar seu aceite e 
assinar o termo de credenciamento. 

8.6 A recusa formal da prestação do serviço, por parte do credenciado, justificada ou não, bem como 
a ausência de manifestação dentro do prazo estabelecido pela Administração implica em repasse para 
o próximo credenciado, seguindo a ordem sequencial estabelecida para a classe (cultura ou turismo). 

8.7 Para a distribuição dos serviços será observado o critério de rotatividade, de acordo com a ordem 
de credenciamento para cada classe, ou seja, o primeiro “colocado” da classe, será convocado 
primeiramente, e assim sucessivamente. 

8.8 A observância da ordem de credenciamento visa garantir uma distribuição equitativa dos 
serviços entre os credenciados, de forma que os primeiros da “fila”, após a contratação e execução, 
deverão aguardar até que todos os demais credenciados, na mesma classe já tenham realizado a 
prestação do serviço para que sejam convocados novamente. 

8.9 A cada serviço solicitado, a sequência de credenciados será atualizada, passando para o final da 
“fila” (ordem de credenciamento) da classe o credenciado que acabou de receber a solicitação. 

8.10 O credenciado que aceitar a convocação deverá em até 07 (sete) dias corridos para manifestar 
seu aceite e assinar o termo de credenciamento, e enviar o conteúdo digital no prazo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da data do aceite do serviço, observados os critérios mínimos de qualidade 
estabelecidos neste termo de referência e no ANEXO II. Este prazo será acompanhado pelo fiscal 
designado pela SECTUR. 

8.10.1. Caso o credenciado tenha optado pela apresentação de dois conteúdos, a Administração irá 
convocá-lo para apresentar, inicialmente, um deles, no prazo acima. Aprovado o material, o 
credenciado será convocado para apresentar o segundo conteúdo, também no prazo de até 30 dias, 
a contar da aprovação do primeiro conteúdo. 

8.11  O conteúdo digital deverá ser encaminhado através do “formulário de entrega de material” 
disponível no link http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento, conforme as 
informações disponibilizadas no ANEXO II. 

8.12 O conteúdo digital produzido será avaliado pela Comissão Especial de Seleção da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) segundo os requisitos estabelecidos neste termo de 
referência e caso seja reprovado poderá ser refeito e reapresentado pelo credenciado no prazo de 

http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/
http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento
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até 7 (sete) dias, contados da notificação da não aprovação. 

8.13 O material refeito será submetido à apreciação da comissão acima mencionada e em caso de 
não aprovação, o credenciado terá nova chance para a apresentação, observado o prazo estabelecido 
no subitem anterior. 

8.14 Se observada a segunda chance para a correção e o material ainda não for satisfatório, 
resultando reprovado pela Comissão Especial de Seleção, o credenciado passará para o final da fila, 
sendo convocado o próximo da ordem de credenciamento. 

8.15 É vedado ao credenciado subcontratar, ceder ou transferir os serviços deste instrumento, sob 
pena de descredenciamento. 

8.16 A Administração não estará obrigada a convocar os credenciados, podendo fazê-lo conforme o 
seu interesse e necessidade. 

9. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

9.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações poderão ser remetidos pelos interessados até o 
segundo dia útil que anteceder a data designada para a primeira análise da documentação (a primeira 
análise da documentação será feita no 11º dia após a publicação do aviso de credenciamento), sob 
pena de decadência, através do e-mail: esclarecimento.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br ou 
mediante protocolo na DICOM, na Avenida Afonso Pena, nº 3297 – Centro, durante o expediente. 

9.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital no prazo até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data designada para a primeira análise da documentação (a primeira análise da documentação 
será feita no 11º dia após a publicação do aviso de credenciamento). 

9.3. Dos atos da Administração praticados no presente credenciamento, caberá à interposição de 
recurso administrativo, em conformidade ao que dispõe o art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

9.4. Os recursos poderão ser interpostos através de protocolo junto à DICOM, na avenida Afonso 
Pena, nº 3297 - Centro, ou através do e-mail esclarecimento.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br, 
e serão encaminhados e analisados pela Comissão Especial da SECTUR. 

9.5. Não serão consideradas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 

10. REMUNERAÇÃO DOS CREDENCIADOS CONTRATADOS 

10.1. Por conteúdo digital produzido e aprovado, a credenciante pagará ao credenciado os valores 
estabelecidos nas tabelas publicadas na resolução normativa nº 05, de 07 de abril de 2020 e na 
resolução normativa SECTUR nº 06 de 07 de abril de 2020, divulgadas no DIOGRANDE - edição extra 
de 08 de abril de 2020, os quais perfazem o valor bruto e líquido abaixo: 

Valor bruto R$ 600,00 

Retenção INSS prestador avulso 11% R$ 66,00 

Retenção de ISS 5% R$ 30,00 

Valor líquido R$ 504,00 

 

mailto:esclarecimento.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br
mailto:esclarecimento.dicom@seges.campogrande.ms.gov.br
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10.1.1. Os valores a serem pagos somente serão modificados caso seja publicada nova resolução 
normativa pela SECTUR alterando ou revogando os valores mencionados nas resoluções citadas no 
subitem anterior. 

10.2. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta, no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento definitivo dos serviços, mediante o atesto da nota fiscal. 

10.2.1. Caso o interessado tenha optado pela apresentação de dois conteúdos, o pagamento será 
feito em duas parcelas: 

I.  O primeiro conteúdo será entregue no prazo de até 30 dias após o aceite dos serviços pelo 
credenciado e, uma vez aprovado, a credenciada receberá apenas por esse material (primeira 
parcela) no prazo mencionado no subitem 10.2.  

II. O segundo conteúdo deverá ser apresentado no prazo de até 30 dias após a entrega e aprovação 
do primeiro conteúdo.  Aprovado o segundo conteúdo, a credenciada receberá por esse material 
(segunda parcela) no prazo mencionado no subitem 10.2. 

 

10.2.2. Será solicitado pela credenciante ao credenciado a informação relativa ao PIS/NIS/PASEP, 
para fins de realização do pagamento. 

10.3. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da nota fiscal apresentada e o regular 
cumprimento das obrigações assumidas. 

10.4. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do próprio credenciado, constar o número do 
empenho, o preço unitário e o total expressos em reais. 

10.5. Havendo erro na emissão da nota fiscal, esta será devolvida para que o credenciado tome as 
medidas necessárias, passando o prazo para pagamento a ser contado da data de sua reapresentação. 

10.6. O credenciado deve indicar, com a documentação fiscal, o número de sua conta bancária através 
da qual poderá ser efetuado o pagamento. 

10.6.1. O pagamento será efetuado por crédito em conta bancária obrigatoriamente em nome da 
pessoa credenciada. 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da verba: 

Unidade Gestora: 3700F- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR; 

Gestor – Setor: 1 – 0470000000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR 

Fonte do Recurso: 1 – Recursos do Tesouro;  

Programa de Trabalho: 101 23 695 13 2038; 101 13 392 1 2003; 

Elemento de Despesa: 33903699- outros serviços. 

12. OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

12.1. A CREDENCIADA, além das determinações contidas neste termo e daquelas decorrentes de lei, 
obriga-se a: 

I. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, dentro dos prazos estabelecidos, 
assumindo exclusivamente como seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, sujeitando-se, ainda, à fiscalização da Administração; 
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II. Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função da 
prestação dos serviços; 

III. Manter uma conduta condizente com a moral e a ética própria da profissão; 

IV. Manter-se, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

V. Prestar esclarecimentos à credenciante sempre que solicitado; 

VI. Comunicar à credenciante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços; 

VII. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços; 

VIII. O credenciado cederá ao Município de Campo Grande os direitos de imagem e som para sua 
documentação e divulgação, inclusive em textos, captados através de quaisquer meios ou através de 
quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo de todo o desenvolvimento e duração do 
credenciamento, bem como a execução, sem fins comerciais, seja em locais públicos ou privados, por 
tempo indeterminado; 

IX - Entregar o material digital dentro do prazo estipulado; 

X- O credenciamento e a prestação dos serviços pelo credenciado não implica nenhum vínculo 
empregatício com a Administração. 

 

12.2. É VEDADO ao credenciado: 

I. A produção de conteúdo digital cujo teor apresentem cunho racista, xenófobo, sexista ou 
qualquer forma de preconceitos ou estimulem a violência; 

II. A apresentação de trabalhos que tenham cunho político-eleitoral, que se destinem a 
financiamento de campanhas, realização de comícios ou qualquer outra atividade vinculada a 
partidos políticos e/ou suas coligações; 

III. A apresentação de trabalhos que infrinjam dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor) ou outra norma jurídica vigente; 

IV. A apresentação de trabalhos que violem os direitos de terceiros, incluindo os de propriedade 
intelectual, atente contra a ordem pública ou cause impacto negativo à saúde humana, animal e/ou 
ao meio ambiente; 

V. A apresentação de trabalhos que estejam ligados a jogos de azar ou especulativos; 

VI. A apresentação de trabalhos que contenham apologia à exploração de trabalho infantil, 
degradante ou escravo; 

VII. A apresentação de trabalhos que evidenciem preconceito ou discriminação de qualquer 
natureza; 

VIII. A apresentação de trabalhos que caracterizem promoção pessoal de autoridade, de servidor 
público ou da imagem de governo, de qualquer esfera política. 

13. OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 

13.1. A CREDENCIANTE obriga-se a: 

I – Solicitar ao credenciado e seus propostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao 
bom andamento dos serviços; 

II – Documentar as ocorrências existentes no decorrer da prestação de serviços; 

III – Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos por parte do credenciado, orientando-o, 
quando necessário; 



 

 52 

Processo nº 32.262/2020-51 
Rubrica:_______Fls:______ 

IV – Realizar o pagamento no prazo e forma ajustados; 

V- Responsabilizar-se pela documentação necessária, relativa à liberação da execução da 
apresentação artística, emitida pelos órgãos de fiscalização e controle, incluindo o SBAT - Sociedade 
Brasileira de Autores Teatrais e/ou ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, quando 
for o caso; 

VI- Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e cláusulas do termo de 
credenciamento, aplicando as penalidades previstas quando for o caso; 

VII- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto decorrente deste credenciamento. 

 

14. DA AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO 

14.1. A avaliação do serviço prestado será procedida pela Secretária Municipal de Cultura e Turismo 
de Campo Grande/MS, conforme requisitos previstos no ANEXO II deste termo. 

14.2. O Credenciado que aceitar a convocação deverá cumprir no prazo de até 30 (trinta) dias para 
entrega do conteúdo digital, a contar da data de aceite do serviço. Este prazo será acompanhado pelo 
fiscal designado. 

14.3. O credenciando terá duas chances para corrigir o conteúdo digital que não for aprovado pela 
Comissão Especial de Seleção. Se aproveitadas as duas chances o material ainda resultar reprovado, 
o serviço será rescindido e o credenciado seguirá para o final da lista de credenciamento da sua 
respectiva classe. 

15. DAS SANÇÕES 

15.1. Pela infração às normas legais ou o cometimento de outras irregularidades, inclusive quanto à 
prestação dos serviços, o CREDENCIADO poderá sofrer as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Pagamento de multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

15.2. A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízo para a credenciante e que não comprometam a continuação da prestação dos 
serviços. 

15.3. A penalidade de multa será aplicada, a critério da credenciante, na porcentagem de 10% (dez 
por cento) do valor a ser pago ao credenciado pelo conteúdo digital a ser produzido, em caso de 
inexecução total das obrigações assumidas no presente credenciamento. 

15.4. Em caso de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser aplicada multa 
moratória no percentual de 1% por dia de atraso, calculada sobre o valor a ser pago ao credenciado 
pelo conteúdo digital a ser produzido, até o limite de 10%, a partir do qual a Administração poderá 
considerar o descumprimento total da obrigação. 

15.5. O descumprimento total das obrigações poderá ensejar a aplicação de multa moratória e/ou 
compensatória, bem como a consequente rescisão. 
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15.6. O descumprimento parcial das obrigações poderá ensejar a aplicação de multa moratória e/ou 
compensatória, cabendo à Administração optar pela manutenção ou rescisão. 

15.7. As multas, segundo o caso, não eximirão o credenciado de sofrer outras sanções previstas em 
lei, em razão de serem independentes e cumulativas e não o desobrigarem da prestação do serviço. 

15.8. A aplicação de penalidades deverá ser formalmente motivada nos autos do processo. 

15.9. Na aplicação das penalidades a autoridade competente observará: 

a) Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

b) A não reincidência da infração; 

c) A atuação do credenciado em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou 
comissiva; 

d) A execução satisfatória das demais obrigações e, 

e) A não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

15.10. Em qualquer caso de aplicação de sanção será sempre garantido o contraditório e a ampla 
defesa. 

16.  DO DESCREDENCIAMENTO 

16.1. Constituem motivos de descredenciamento, independentemente das sanções cabíveis: 

a) O descumprimento total das obrigações assumidas no presente credenciamento pelo 
credenciado; 

b) A divulgação, pelo credenciado, de informações de interesse exclusivo da Administração obtidas 
em decorrência deste credenciamento; 

c) Por solicitação escrita do credenciado à credenciante, após verificação de inexistência, por parte 
do credenciado, de pendências decorrentes do termo de credenciamento; 

d) Caso a credenciante venha a ter ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior à 
habilitação do credenciado, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica; 

e) A verificação de qualquer fato impeditivo ou vedado no edital ou na legislação aplicável; 

f) A apresentação de trabalhos cujo teor incida nas vedações mencionadas neste termo de 
referência; 

g) Subcontratação, cessão ou transferência dos serviços por parte do credenciado; 

h) Deixar de assinar ou deixar de responder tempestivamente à convocação pela Administração para 
assinatura do termo de credenciamento. 

16.2. Os casos de descredenciamento deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

16.3. O descredenciamento não eximirá o credenciado das garantias assumidas em relação aos 
serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser imputadas. 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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17.1. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular 
o presente Credenciamento, na forma da Lei, sem que caiba aos participantes qualquer direito a 
reembolso, indenização ou compensação. 

17.2. A contratação de profissionais neste termo de referência de credenciamento não gera quaisquer 
vínculos empregatícios com a Prefeitura Municipal. 

 

18. ANEXOS 

18.1. Integram o presente instrumento, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes 
anexos: 

ANEXO I – FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO E ENTREGA DE MATERIAL 

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR CATEGORIAS 

ANEXO III - TABELA COM VALORES E SERVIÇOS POR CLASSE E CATEGORIA 

ANEXO IV - MODELO DA FICHA DE AVALIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL - CULTURA 

ANEXO V - MODELO DA FICHA DE AVALIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL - TURISMO 

 

Campo Grande- MS, 04 de maio de 2020 

Elaborador:  

Luiz Fernando Gimenes Nunes 

Assessoria de Planejamento 

Matrícula 415062 

Autorização: 

 

Max Antônio Freitas da Cruz 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande MS 
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ANEXO VIII 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº___/2020, que entre 

si celebram o Município de Campo Grande, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo (SECTUR), e .................... (a pessoa física 

credenciada): 

 

I - O Município de Campo Grande, com sede na Av. Afonso Pena n. 3.297 - Paço Municipal, 

inscrito no CNPJ/MF n. ...............por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo (SECTUR), localizada na Rua/Trav/Av.______________, nº_________, nesta Capital, 

doravante denominada CREDENCIANTE, neste ato representada pelo (a) seu (sua) Secretário 

(a), Sr (a). ................................, nacionalidade __________, portador do CPF n___________, 

residente e domiciliado na rua................, nesta Capital, por delegação de competência, 

através da Lei Municipal n. 3.530, de 26 de junho de 1998, e a ___________________ 

(pessoa física credenciada), portadora do CPF n.................................., residente e 

domiciliada à rua ....................., n........................, bairro...................., nesta Capital, 

doravante designada CREDENCIADO, resolvem firmar o presente TERMO DE 

CREDENCIAMENTO, tendo entre si justo e avençado o seguinte: 

 

II - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo tem fundamento legal pela Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, pelo Edital de Credenciamento 

n. 002/2020, anexo ao Processo Administrativo nº _____, cujas disposições, em sua 

totalidade, fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente termo tem por objeto a criação de conteúdo digital na classe_________, 

categoria___________, subclasse_______, visando à formação de um banco de dados de 

atuações profissionais no campo artístico-cultural e turístico e a construção de acervos que 

possam ser utilizados nas redes sociais, sites e demais campanhas para promoção da cultura 
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e turismo de Campo Grande- MS. 

 

1.2. Conforme informação indicada na ficha de inscrição, o credenciado apresentará 

_______ conteúdo (s) digital (is) (preencher conforme a opção escolhida: um ou dois 

conteúdos digitais). 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1. Pelo (s) conteúdo (s) digital (is) previsto no presente termo, o credenciado receberá o 

valor líquido de R$ (______________). 

2.1.1. Caso o interessado tenha optado pela apresentação de dois conteúdos, o pagamento 

do valor acima indicado será feito em duas parcelas: 

I.  O primeiro conteúdo será entregue no prazo de até 30 dias após o aceite dos serviços pelo 

credenciado e, uma vez aprovado, a credenciada receberá apenas por esse material 

(primeira parcela) no prazo mencionado na cláusula quarta deste termo.  

II. O segundo conteúdo deverá ser apresentado no prazo de até 30 dias após a entrega e 

aprovação do primeiro conteúdo.  Aprovado o segundo conteúdo, a credenciada receberá 

por esse material (segunda parcela) no prazo mencionado na cláusula quarta deste termo. 

 

2.1.2. Será solicitado pela credenciante ao credenciado a informação relativa ao 

PIS/NIS/PASEP, para fins de realização do pagamento. 

 

2.2. O valor mencionado na subcláusula 2.1 está de acordo com os valores estabelecidos nas 

tabelas publicadas na resolução normativa nº 05, de 07 de abril de 2020 e na resolução 

normativa SECTUR nº 06 de 07 de abril de 2020, divulgadas no DIOGRANDE - edição extra de 

08 de abril de 2020, bem como no subitem 11.1 do edital, parte integrante deste termo. 

2.3. Os valores a serem pagos somente serão modificados caso seja publicada nova 

resolução normativa pela SECTUR alterando ou revogando os valores mencionados nas 

resoluções citadas no subitem anterior. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1. A dotação orçamentária prevista para custeio dos serviços é da: 

Unidade Gestora: 3700F- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR; 
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Gestor – Setor: 1 – 0470000000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR 

Fonte do Recurso: 1 – Recursos do Tesouro;  

Programa de Trabalho: 101 23 695 13 2038; 101 13 392 1 2003; 

Elemento de Despesa: 33903699- outros serviços. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

4.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados do recebimento definitivo dos serviços, mediante o atesto da nota fiscal, 

observado o estabelecido na subcláusula 2.1.1, em caso de apresentação de dois conteúdos. 

4.2. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da nota fiscal apresentada e o 

regular cumprimento das obrigações assumidas. 

4.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do próprio credenciado, constar o número do 

empenho, o preço unitário e o total expressos em reais.  

4.4. Havendo erro na emissão da nota fiscal, esta será devolvida para que o credenciado 

tome as medidas necessárias, passando o prazo para pagamento a ser contado da data de 

sua reapresentação. 

4.5. O credenciado deve indicar, com a documentação fiscal, o número de sua conta bancária 

através da qual poderá ser efetuado o pagamento. 

4.5.1. O pagamento será efetuado por crédito em conta bancária obrigatoriamente em 

nome da pessoa credenciada. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO  

5.1. O presente termo terá vigência de (______) dias, a contar da sua assinatura, podendo 

ser rescindido em conformidade com os artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 

6.1. A CREDENCIANTE obriga-se a: 

I – Solicitar ao credenciado e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços; 

II – Documentar as ocorrências existentes no decorrer da prestação de serviços; 
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III – Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos por parte do credenciado, 

orientando-o, quando necessário; 

IV – Realizar o pagamento no prazo e forma ajustados; 

V- Responsabilizar-se pela documentação necessária, relativa à liberação da execução da 

apresentação artística, emitida pelos órgãos de fiscalização e controle, incluindo o SBAT - 

Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e/ou ECAD - Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição, quando for o caso; 

VI- Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e cláusulas do termo 

de credenciamento, aplicando as penalidades previstas quando for o caso; 

VII- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto decorrente deste credenciamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

7.1. O CREDENCIADO, além das determinações contidas neste termo e daquelas decorrentes 

de lei, obriga-se a:  

I. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, dentro dos prazos 

estabelecidos, assumindo exclusivamente como seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto, sujeitando-se, ainda, à fiscalização da Administração; 

II. Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função 

da prestação dos serviços; 

III. Manter uma conduta condizente com a moral e a ética própria da profissão; 

IV. Manter-se, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

V. Prestar esclarecimentos à credenciante sempre que solicitado; 

VI. Comunicar à credenciante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 

serviços;  

VII. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços;  

VIII. O credenciado cederá ao Município de Campo Grande os direitos de imagem e som para 

sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados através de quaisquer meios 

ou através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo de todo o desenvolvimento e 

duração do credenciamento, bem como a execução, sem fins comerciais, seja em locais 

públicos ou privados, por tempo indeterminado; 

IX - Entregar o material digital dentro do prazo estipulado; 
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X- O credenciando terá duas chances para corrigir o conteúdo digital que não for aprovado 

pela Comissão Especial de Seleção. Se aproveitadas as duas chances o material ainda resultar 

reprovado, o serviço será rescindido e o credenciado seguirá para o final da lista de 

credenciamento da sua respectiva classe. 

XI- O credenciamento e a prestação dos serviços pelo credenciado não implica nenhum 

vínculo empregatício com a Administração. 

 

7.2. É VEDADO ao credenciado: 

I. A produção de conteúdo digital cujo teor apresente cunho racista, xenófobo, sexista ou 

qualquer forma de preconceitos ou que estimule a violência; 

II. A apresentação de trabalhos que tenham cunho político-eleitoral, que se destinem a 

financiamento de campanhas, realização de comícios ou qualquer outra atividade 

vinculada a partidos políticos e/ou suas coligações; 

III. A apresentação de trabalhos que infrinjam dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor) ou outra norma jurídica vigente; 

IV. A apresentação de trabalhos que violem os direitos de terceiros, incluindo os de 

propriedade intelectual, atente contra a ordem pública ou cause impacto negativo à 

saúde humana, animal e/ou ao meio ambiente; 

V. A apresentação de trabalhos que estejam ligados a jogos de azar ou especulativos; 

VI. A apresentação de trabalhos que contenham apologia à exploração de trabalho infantil, 

degradante ou escravo; 

VII. A apresentação de trabalhos que evidenciem preconceito ou discriminação de qualquer 

natureza; 

VIII. A apresentação de trabalhos que caracterizem promoção pessoal de autoridade, de 

servidor público ou da imagem de governo, de qualquer esfera política. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

8.1. O credenciado que aceitar a convocação deverá enviar o conteúdo digital no prazo de 

até 30 (trinta) dias, a contar da data de aceite do serviço, observados os critérios mínimos 

de qualidade estabelecidos no ANEXO II do edital. Este prazo será acompanhado pelo fiscal 

designado pela SECTUR. 
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8.1.1. Caso o credenciado tenha optado pela apresentação de dois conteúdos, a 

Administração irá convocá-lo para apresentar, inicialmente, um deles, no prazo acima. 

Aprovado o material, o credenciado será convocado para apresentar o segundo conteúdo, 

também no prazo de até 30 dias, a contar da aprovação do primeiro conteúdo. 

 

8.1.2. O conteúdo digital deverá ser encaminhado através do “formulário de entrega de 

material” disponível no link 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento, conforme as 

informações disponibilizadas no ANEXO II do edital. 

 

8.2. O conteúdo digital produzido será avaliado pela Comissão Especial de Seleção da 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) segundo os requisitos estabelecidos no 

Anexo II do edital, bem como no termo de referência e caso seja reprovado poderá ser 

refeito e reapresentado pelo credenciado no prazo de até 7 (sete) dias, contados da 

notificação da não aprovação. 

 

8.2.1. O material refeito será submetido à apreciação da comissão acima mencionada e em 

caso de não aprovação, o credenciado terá nova chance para a apresentação, observado o 

prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

8.2.2. Se observada a segunda chance para a correção e o material ainda não for satisfatório, 

resultando reprovado pela Comissão Especial de Seleção, o credenciado passará para o final 

da fila, sendo convocado o próximo da ordem de credenciamento. 

8.3. Cada conteúdo depois de produzido e pago, poderá ser utilizado pela credenciante 

diversas vezes se assim for necessário. 

8.4. É vedado ao credenciado subcontratar, ceder ou transferir os serviços deste 

instrumento, sob pena de descredenciamento. 

8.5. O credenciado deverá estar disponível para a prestação dos serviços a partir do primeiro 

dia útil após a assinatura do Termo de Credenciamento. 

 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/canais/credenciamento
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8.6. O credenciamento não gera qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES. 

9.1. Pela infração às normas legais ou o cometimento de outras irregularidades, inclusive 

quanto à prestação dos serviços, o CREDENCIADO poderá sofrer as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Pagamento de multa; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

9.2. A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízo para a credenciante e que não comprometam a continuação da 

prestação dos serviços. 

9.3. A penalidade de multa será aplicada, a critério da credenciante, na porcentagem de 10% 

(dez por cento) do valor a ser pago ao credenciado pelo conteúdo digital a ser produzido, em 

caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas no presente credenciamento. 

9.4. Em caso de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser aplicada multa 

moratória no percentual de 1% por dia de atraso, calculada sobre o valor a ser pago ao 

credenciado pelo conteúdo digital a ser produzido, até o limite de 10%, a partir do qual a 

Administração poderá considerar o descumprimento total da obrigação. 

9.5. O descumprimento total das obrigações poderá ensejar a aplicação de multa moratória 

e/ou compensatória, bem como a consequente rescisão. 

9.6. O descumprimento parcial das obrigações poderá ensejar a aplicação de multa 

moratória e/ou compensatória, cabendo à Administração optar pela manutenção ou 

rescisão. 

9.7. As multas, segundo o caso, não eximirão o credenciado de sofrer outras sanções 

previstas em lei, em razão de serem independentes e cumulativas e não o desobrigarem da 
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prestação do serviço. 

9.8. A aplicação de penalidades deverá ser formalmente motivada nos autos do processo. 

9.9. Na aplicação das penalidades a autoridade competente observará: 

a) Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

b) A não reincidência da infração; 

c) A atuação do credenciado em minorar os prejuízos advindos de sua conduta 

omissiva ou comissiva; 

d) A execução satisfatória das demais obrigações e, 

e) A não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

1.10. Em qualquer caso de aplicação de sanção será sempre garantido o contraditório e a 

ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESCREDENCIAMENTO 

10.1. Constituem motivos de descredenciamento, independentemente das sanções 

cabíveis: 

a) O descumprimento total das obrigações assumidas no presente credenciamento 

pelo credenciado;  

b) A divulgação, pelo credenciado, de informações de interesse exclusivo da 

Administração obtidas em decorrência deste credenciamento; 

c) Por solicitação escrita do credenciado à credenciante, após verificação de 

inexistência, por parte do credenciado, de pendências decorrentes do termo de 

credenciamento; 

d) Caso a credenciante venha a ter ciência de fato ou circunstância, anterior ou 

posterior à habilitação do credenciado, que revele inidoneidade ou falta de 

capacidade técnica; 

e) A verificação de qualquer fato impeditivo ou vedado no presente edital ou na 

legislação aplicável; 

f) A apresentação de trabalhos cujo teor incida nas vedações mencionadas no subitem 

7.2 deste termo; 



 

 63 

Processo nº 32.262/2020-51 
Rubrica:_______Fls:______ 

g) Subcontratação, cessão ou transferência dos serviços por parte do credenciado. 

10.2. Os casos de descredenciamento deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

10.3. O descredenciamento não eximirá o credenciado das garantias assumidas em relação 

aos serviços executados e de outras responsabilidades que legalmente lhe possam ser 

imputadas.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Vinculam-se a este termo de credenciamento, dele fazendo parte integrante, o edital 

de credenciamento e os seus anexos, independentemente de sua transcrição. 

 

11.2. Ao assinar o presente termo de credenciamento o credenciado declara a originalidade 

e a titularidade do conteúdo por ele(s) apresentado(s) e anui com todos os critérios de 

rotatividade estabelecidos no edital e anexos que originaram o presente termo de 

credenciamento. 

 

11.3. A credenciante fica desde já isenta de quaisquer responsabilidades, cíveis ou criminais, 

resultantes da utilização e divulgação de qualquer conteúdo apresentado pelo credenciado 

que não seja de sua autoria e/ou titularidade. 

 

11.4. O uso de obras ou trechos de obras que requeiram autorizações ou pagamentos de 

direitos autorais é de total e expressa responsabilidade do credenciado. 

 

11.5.O credenciado cede ao Município de Campo Grande- MS os direitos de imagem e som 

para sua documentação e divulgação, inclusive em textos, captados através de quaisquer 

meios ou através de quaisquer tipos de mídia, coletados ao longo de todo o desenvolvimento 

e duração do credenciamento, bem como a execução e exibição, sem fins comerciais, seja 

em locais públicos ou privados, por tempo indeterminado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA OMISSÃO 
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12.1. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente 

instrumento serão resolvidos segundo os preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DO FORO 

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Campo Grande-MS, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer ação ou medida judicial 

decorrente deste instrumento. 

 

E, por estarem assim justos e contratados (as), firmam o presente termo em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado 

conforme.  

 
 
Campo Grande – MS, ___ de _____de 2020.  

 
 
 

CREDENCIANTE     CREDENCIADO 
 
 
TESTEMUNHAS: 

________________ 

________________ 

 

 
 


