
CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 – GUIAS DE TURISMO

SANEAMENTO DE FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO

Processo Administrativo SEI: PMC.2021.00046807-77

Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

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

Objeto: O  presente  edital  destina-se  a  credenciar  Guias  de  Turismo  residentes  na  região  de

Campinas, para o acompanhamento, orientação e fornecimento de informações a pessoas ou grupos

em visitas, excursões urbanas e rurais e turismo de negócios nos roteiros turísticos elaborados pelo

Departamento  de  Turismo  e  promovidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo  no

município de Campinas e Região.

Em atendimento ao subitem 7.2 do Edital do “Credenciamento nº 01/2022 – Guias de Turismo”,

fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data de publicação deste Relatório, para o

saneamento de falhas na documentação encaminhada no ato da inscrição pelos  proponentes  do

período de 27 de maio a 19 de julho de 2022, conforme segue:

Proponente: Giovana Amatte Baú 25463792836 – inscrição nº 04

Não apresentou:

5.4.1. comprovante de endereço, em nome do(a) proponente, cônjuge ou de um dos pais, podendo
ser conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto, de fornecimento de energia elétrica,
bancária, de serviços de telefonia, carnê de IPTU ou contrato de locação, proponente enviou com
data desatualizada agosto/2021;

5.5. Vídeo em que apareça o guia apresentando 1 (um) atrativo turístico, cultural ou ecológico do
município de Campinas, no idioma da modalidade inscrita. Caso o(a) proponente se inscreva para



mais de uma modalidade deverá apresentar um vídeo para cada idioma, proponente enviou vídeo
com tempo inferior ao solicitado no email, o vídeo deve ter, no mínimo 05 (cinco) minutos, e no
máximo 10 (dez) minutos.
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