
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CREDENCIAMENTO Nº 02/2020

Anexo VIII – Fases do Edital

Processo SEI Nº: PMC.2020.00040071- 42

Credenciamento nº: 02/2020

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura

Etapa Providência Data ou Prazo

Etapa 1 – Inscrição dos proponentes

O proponente  deve  fazer  sua  inscrição,  de  acordo  com o  5.4 do  edital,  no Portal

Cultura,  em  www.portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais,
preenchendo  formulário,  em  que  deverá  apresentar  informações  e  documentos
relacionados no Anexo I - Dados e Informações para Inscrição – Pessoa Física ou
no ,Anexo II - Dados e Informações para Inscrição – Pessoa Jurídica, conforme o
caso.

As inscrições acontecerão de 08/09 a 22/09/2020. Caso
o  número  de  inscritos  não  atinja  o  total  de  699
(seiscentas e noventa e nove) pessoas até o prazo final
de  inscrição,  o  credenciamento  será  prorrogado  por
mais  15 (quinze)  dias  e assim sucessivamente,  até  o
prazo  total  de  75  (setenta  e  cinco)  dias  de
credenciamento.

Etapa 2 – Saneamento da inscrição

O proponente deve encaminhar informações e documentos que apresentaram falhas,

pelo Portal  Cultura em  www.portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais,
A Comissão de Credenciamento enviará a publicação aos proponentes que tiveram
falhas em sua inscrição para saneamento.

4 (quatro) dias úteis, contados da data de publicação de
relatório, no Diário Oficial do Município de Campinas.

Etapa 3 – Habilitação e Homologação

Os proponentes que cujas inscrições não apresentarem falhas ou forem saneadas serão
declarados habilitados e os proponentes cujas inscrições apresentaram falhas e não
foram saneadas serão inabilitados pela Comissão de Credenciamento e o processo será
homologado pelo Secretário Municipal de Cultura.

Etapa sem prazo definido porque dependerá do volume
de informações e documentos a serem analisados pela
Comissão de Credenciamento.

Etapa 4 – Cadastramento na plataforma SEI Os proponentes habilitados deverão se cadastrar na plataforma SEI para assinatura on
line do Termo de Adesão ao Credenciamento. A Comissão de Credenciamento enviará
e-mail orientando sobre como proceder.

Etapa sem prazo definido pois dependerá do número de
pessoas a serem cadastradas e do encaminhamento das
informações pelo proponente habilitado. À medida que
os proponentes  forem encaminhando os documentos,
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será procedida à execução da etapa seguinte.

Etapa 5 – Assinatura do Termo de Adesão ao
Credenciamento

O proponente habilitado será convocado pelo e-mail informado no ato da inscrição
pela  Comissão  de  Credenciamento  para  assinatura  do  Termo  de  Adesão  ao
Credenciamento, conforme item 12.2 do edital. A Comissão de Credenciamento, no e-
mail enviado, orientará como deve proceder.

O proponente habilitado terá 5 (cinco) dias úteis para
assinatura  após  convocação  da  Comissão  de
Credenciamento, que será feita pelo e-mail informado
no ato da inscrição.

Etapa 6 - Sorteio

No caso de haver um número superior a 699 (seiscentos e noventa e nove) inscritos,
considerando o período inicial  de inscrição e  todas as  prorrogações eventualmente
realizadas, a Secretaria Municipal de Cultura, em data e horário fixados pela Comissão
de  Credenciamento,  fará  sorteio  público,  preferencialmente  on  line,  para  definir  o
ordenamento a ser observado no banco de credenciados(as) relativamente ao último
período de inscrição.

Etapa  sem  prazo  pois  dependerá  do  número  de
inscritos  no  último  período  de  inscrição  e  do
cumprimento das etapas antecedentes.

Etapa 7 - Contratação

Serão contratados até 699 (seiscentos e noventa e nove) credenciados. Se houver um
número  maior  de  credenciados,  a  contratação  será  feita  obedecendo  a  ordem  do
sorteio, conforme item 13.3 deste edital. Os dados e documentos deverão ser enviados
por  meio  do  Portal  Cultura,  em

www.portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais,  após  convocação  da
Comissão  de  Credenciamento,  que  será  feita  pelo  e-mail  informado  no  ato  da
inscrição. Após, será emitida a nota de empenho

O credenciado deverá enviar os dados e documentos
em até 5 (cinco) dias úteis da data da convocação.
Não há prazo definido para a Secretaria efetuar todas
as  contratações  pois  dependera  do  número  de
contratados, do encaminhamento dos documentos pelo
credenciado e da análise dos documentos.

Etapa 8 – Entrega do produto cultural
A nota de empenho será encaminhada ao contratado pelo e-mail informado no ato da
inscrição e, após isso, ele poderá executar o serviço.

O contratado deverá entregar o produto cultural em até
15 (quinze)  dias  da data  do recebimento da nota  de
empenho. Se, após a entrega, os técnicos considerarem
que o produto não está conforme o projeto ou com as
condições  estabelecidas  no  edital,  deverá  refazê-lo  e
entregar  em 5 (cinco)  dias  da data  de devolução do
vídeo.

Etapa 9 – Emissão do Recibo de Pagamento a
Autônomo – RPA ou nota fiscal

Após  aprovação  do  produto  cultural,  o  contratado  deverá  emitir  o  Recibo  de
Pagamento a Autônomo - RPA ou a nota fiscal, conforme o caso e enviar à Secretaria
Municipal de Cultura para o pagamento

Não há prazo definido, pois dependerá do contratado a
emissão.

Etapa 10 - Pagamento
Após o recebimento e aprovação do Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA ou nota
fiscal, conforme o caso, a Secretaria Municipal de Cultura providenciará o pagamento
ao contratado.

O  pagamento  será  feito  5  (cinco)  dias  da  data  da
entrega do Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA
ou nota fiscal, por meio de depósito na conta-corrente
do contratado.
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