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ESCLARECIMENTO III 

 
5º EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTURAIS DE 

ARTES CÊNICAS E DE MÚSICA PARA CIRCUITO CULTURAL SESI – 
PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES DE 2016 

 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 206/2014 

 

O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao 

edital acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01:  
No caso de MEI, é necessário o Registro Comercial, pois não localizamos o que é esse documento e 
nem onde ele pode ser conseguido? 
 
RESPOSTA 01:  

No MEI o Registro Comercial é o número do NIRE localizado no próprio papel do MEI no lado superior 

esquerdo. 

 

 

PERGUNTA 02:  
Na letra k, edital 206/2014, a declaração do anexo IV, se refere a declaração da IN RFB 1234/2012? 
 
RESPOSTA 02:  

O Anexo IV encontra-se nas páginas 15 à 30, lá poderá encontrar os códigos para o credenciamento.  
Ex:  Caso a proponente for Produtora Cultura irá procurar o código de produção Cultural no Anexo IV e 
inserir tal código no anexo I. 
 
 
PERGUNTA 03:  
Os anexos II e III somente serão preenchidos quando houver a demanda? ou seja, agora 
encaminharemos apenas o anexo I? 
 
RESPOSTA 03:  

Os Anexos a serem encaminhados agora deverão ser os Anexos I e II, observar que deverá ser 
reconhecido a assinatura em cartório. 
 
 
PERGUNTA 04:  
Poderia me passar um e-mail para contatar o setor responsável pela inscrição dos projetos referente ao 
edital para seleção de espetáculos para o circuito cultural? 
 
RESPOSTA 04:  

Dúvidas, deverão serem encaminhadas ao e-mail: Joseane.kavamura@pr.senai.br 

 

 

PERGUNTA 05:  
O espetáculo de artes cênicas contempla, também, um espetáculo de dança? Ou artes cênicas seria 
apenas para uma peça teatral? 
 
RESPOSTA 05:  
Os espetáculos de artes cênicas contemplam: peça teatral, dança e circo. 
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PERGUNTA 06:  
Gostaria de saber se é possível uma empresa baseada em São Paulo se credenciar para prestação de 
serviços no circuito cultural Sesi.  
 
 
RESPOSTA 06:  

Sim, poderão participar quaisquer empresa do país, desde que estejam previamente credenciadas no 

Edital 206/14 e, o projeto estar dentro do solicitado em Edital. 

 

 
PERGUNTA 07:  
A letra k) do item 4, menciona "Declaração constante do Anexo IV devidamente assinada pelo 
representante legal. ", no entanto não há espaço para assinatura ou não se coloca de maneira clara 
onde se deve assinar. Seria este mesmo o número do anexo a ser assinado?    

 

RESPOSTA 07:  

Houve um erro no Edital, os Anexos que deverão vir preenchidos, assinados e reconhecidos as 

assinaturas via Cartório, são os anexos I e II, o Anexo IV serve de auxílio para preenchimento do 

Anexo I, conforme resposta 02 acima. 

 

 

PERGUNTA 08: 
Documentos solicitados originais ou com cópia autenticada. Parte dos documentos solicitados são 
disponíveis apenas on-line e por tanto a data do documento fica referente ao dia da emissão, isto 
invalida o documento como original?  
 
 
RESPOSTA 08:  

Os documentos que deverão vir autenticados ou reconhecidos firmas são: Anexos I e II, Contrato 

Social com suas alterações caso haja. As demais documentações como são retiradas via internet são 

consideradas como original. 

 

 

PERGUNTA 09:  
Os anexos devem ser preenchidos a mão, por digitação, ou se isto é indiferente ao documento, visto 
que a informação não consta em edital. 
 
 
RESPOSTA 09:  

É indiferente. 

 

 

PERGUNTA 10: 
Onde diz "observações", na página 3 item a) disse: "Será aceita a apresentação de SOMENTE um 
projeto por PESSOA JURÍDICA CANDIDATA". No entanto no item 3 - considerações gerais (página 04) 
subitem 3.1.1 disse: "Representante legal e/ou proponente podem inscrever-se com mais de um 
projeto". Assim fiquei na dúvida, como pessoa jurídica posso mandar apenas 1 projeto e como 
representante legal posso mandar mais 1 projeto?  
 
RESPOSTA 10:  
Já foi retificado no Edital, apenas 01 projeto por Candidata. 
 

PERGUNTA 11: 
"A duração do espetáculo deve ser a mesma mencionada no projeto enviado pela contratado e superior 
à 60 min. Caso a redução do tempo do espetáculo ultrapasse 20% da duração registrada, a empresa 
será penalizada com o descredenciamento". Isso quer disser que só podemos inscrever espetáculos 
que tenham a duração mínima de 60 minutos? E no caso de espetáculos dirigidos ao público de 
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crianças? Normalmente são espetáculos que tem uma duração menor de 30 a 40 minutos, estes não 
poderão ser inscritos?  
 
RESPOSTA 11: 
A comissão levará em consideração quando o espetáculo for destinado ao público infantil. 
 
 
PERGUNTA 12: 
Com relação as contrapartidas, será possível colocar no orçamento da proposta cachê para o 
pagamento do responsável por ministrar tal oficina?  A proposta de contrapartida, no qual o edital cita 
oficina didática ou show para projetos sociais para cada cidade, Seria assim, fazer uma intervenção 
num asilo, ou uma creche, na parte da tarde, por exemplo? Poderia ser com apenas parte do elenco? 
 
 
RESPOSTA 12:  
Estamos sugerindo contrapartida algo aberto para a sociedade, focalizando a indústria que poderá ser 
feito em forma de oficina didática ou show para projetos sociais, poderá ser feito no período da tarde e 
pode sim ser apenas uma parte do elenco, porém, não poderá ser cobrado por isso, deverá estar 
contemplado no valor de R$ 60.000,00 
 
 
PERGUNTA 13: 
A Certidão Negativa do INSS, pelo que pesquisei, agora sai junto com a da Receita Federal (Tributos 
Federais), portanto não seria mais necessário tirar a certidão que pede na letra f, procede? 
 
RESPOSTA 13:  
Procede, basta apresentar a CND Federal, a qual contempla débitos previdenciários. 
 
 
PERGUNTA 14: 
Na inscrição do projeto, eu posso fazer seguindo o modelo que eu quiser? Já participei de alguns 
editais que forneciam um "modelo" ou era feito diretamente pela internet. Nesse caso, por exemplo, eu 
preciso responder cada letra em um documento? ou posso montar um único dossiê. Exemplo: 1. 
Sinopse do espetáculo; 2. Cópia das músicas; 3. Número de pessoas e suas funções... 
 
 
RESPOSTA 14:  
No Edital do Circuito há dois anexos que deverão estar junto ao projeto. Mas o projeto pode ser feito 
em um único dossiê. 
 
 
PERGUNTA 15: 
Qual seria a diferença do currículo dos proponentes e envolvidos e ficha técnica completa? O currículo 
é para os artistas e a ficha técnica para os demais envolvidos? 
 
RESPOSTA 15:  
As vezes o proponente não participa do espetáculo, no caso do produtor cultural por exemplo, deverá 
apresentar o currículo do produtor, o CV dos artistas e a ficha técnica do espetáculo, como direção, 
figurino, cenografia e etc...  
 
 
PERGUNTA 16: 
O lugar onde serão realizadas as apresentações será disponibilizado pelo SESI, seja em seus centros 
ou locais parceiros, certo? Precisamos nos preocupar apenas com a apresentação em si, iluminação e 
som? Mas, normalmente, nos teatros já tem iluminação e som, só precisa de alguém para operar, essa 
informação será passada apenas depois, caso a caso?    
 
RESPOSTA 16:  
Os locais dar-se-ão no próprio SESI ou em parceiros locais, nestes locais podemos contar com o 
básico no que se refere ao Som e Iluminação, caso o espetáculo necessite de algo além do básico o 
proponente deverá inserir no projeto, bem como, a pessoa para operar os mesmos. A informação será 
repassada somente para quem for classificado. 
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PERGUNTA 17: 
A escolha do grupo de cidade A ou B segue algum critério que podemos conhecer, ou apenas após a 
divulgação do resultado é que ficaremos sabendo? 
 

 
RESPOSTA 17:  
O critério usado é de acordo com cada particularidade de cada região. 

 

 

Curitiba, 05 de dezembro de 2016. 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

SISTEMA FIEP 

 

 
 

 

 

 


