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CHAMAMENTO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO I 

 
Fica alterado o edital nas passagens em AMARELO. 
As demais disposições permanecem inalteradas. 
 

4º EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTURAIS DE ARTES 
CÊNICAS E DE MÚSICA PARA CIRCUITO CULTURAL SESI –PRIMEIRO E 

SEGUNDO SEMESTRES DE 2015. 
 

A área de Cultura do SESI, seleciona espetáculos Culturais de Artes Cênicas e de Música 
para a realização do Circuito Cultural SESI no decorrer do primeiro  e segundo semestre de 
2015. O público alvo é o trabalhador da indústria e seus familiares, e os locais de realização 
estão nas regiões Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Campos Gerais e Região 
Metropolitana de Curitiba - Estado do Paraná.  
 

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO: 29 DE AGOSTO DE 2014 AS  18:00 
 

1) CONDIÇÕES GERAIS 
 
a) O presente Chamamento Público para Seleção de Espetáculos Culturais obedece ao 
disposto no Edital de Credenciamento nº 206/2014, de serviços de Cultura e Arte, e ao 
Regulamento de Licitações de Contratos do SESI – Resolução nº 01/2011 – DN e alterações 
posteriores. 
b) A pessoa jurídica que queira participar da seleção deverá estar cadastrada junto ao SESI 
para prestação nos termos do edital de credenciamento CR 206/2014, o qual está em vigor. 
O edital está disponível no site http://www.fiepr.org.br/licitacao/html/ em “Regulamento de 
Credenciamentos”. 
c) Somente poderão concorrer proponentes legalmente constituídos, sendo vedada a 
participação de escolas, fundações privadas e órgãos públicos. 
d) Ressaltamos que toda a documentação requisitada deverá estar em dia, respeitando o 
critério de validade. 
e) O Termo de Credenciamento será firmado somente com o preenchimento de todos os 
requisitos constante no edital de credenciamento 206/2014 - Prestadores de serviços de 
Cultura e Arte. 
f) Para as pessoas jurídicas já cadastradas no SESI  no Edital 206/2014: Não será 
necessária a reapresentação dos documentos para cre denciamento, apenas do 
Projeto Técnico (item 2.2 deste Chamamento Público) , até às 18h do dia 29 de agosto 
de 2014.  
g) Serão aceitas apenas as inscrições que chegarem até o dia 29/08/2014, entregue 
pessoalmente protocolados com data do dia ou pelo c orreio com postagem do dia 
29/08/2014. 
 
2) DOCUMENTOS A APRESENTAR  
2.1 Para credenciamento no Edital 206/2014: 
a) Consultar o edital de credenciamento nº 206/2014 no link 
http://www.sistemafiep.org.br/edital-de-credenciamento-n-2062014----prestacao-de-servicos-
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de-cultura-e-arte-1-9437-148419.shtml e verificar as condições de credenciamento, as 
atividades artísticas as quais se referem o Edital e os documentos a apresentar; 
b) Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados em envelope próprio 
(não necessariamente lacrado) até a data limite paras inscrições, contendo na parte frontal 
externa a seguinte descrição (sugestão): 
 

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 
EDITAL Nº 206/2014 – SERVIÇOS DE CULTURA E ARTE 

RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 
2.2 PROJETO TÉCNICO 
2.2.1 O Projeto Técnico deverá ser apresentado EM ENVELOPE PRÓPRIO E 
DEVIDAMENTE E LACRADO, até a data limite paras inscrições, contendo na parte frontal 
externa a seguinte descrição (sugestão): 
 

PROJETO TÉCNICO 
EDITAL Nº 206/2014 – SERVIÇOS DE CULTURA E ARTE 

CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS 
CULTURAIS – 2015 

TÍTULO DO PROJETO: 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

2.2.2 O Envelope do Projeto Técnico deverá conter os seguintes documentos: 
a. Ficha de Inscrição (ANEXO I) e Declaração (ANEXO II); 
b. Sinopse do espetáculo; 
c. Cópia do texto, para o caso de espetáculo teatral, e das letras das músicas no caso de 
Show; 
d. Número de pessoas imprescindíveis na viagem, com as respectivas funções no 
espetáculo; 
e. Currículo do proponente e dos artistas integrantes do projeto; 
f. Ficha técnica completa, com os respectivos RG/DRT e/ou Ordem dos Músicos ou similar 
(caso tenham) de todos os profissionais da área artística e técnica. (Não será permitido a 
participação de menores de idade); 
g. Material de imprensa, fotos, programas, cartazes e outros documentos que informem 
sobre o espetáculo, bem como as atividades da produtora ou do grupo gravados em Mídia 
Digital (CD ou DVD); As fotos, deverão ter no mínimo 2.000pixels para caso de classificação. 
h. Proposta para circulação com o orçamento detalhado de R$ 40.000,00(Cachês, carga 
horária e necessidades técnicas das atividades, custos de viagens e produção) para 
realização deste edital para a região indicada; 
i. O preço proposto deverá estar expresso em moeda nacional, por valores fixos e 
irreajustáveis, nele embutidos os tributos municipais, estaduais e federais, taxas, 
emolumentos e demais encargos incidentes, inclusive a utilização de transporte(s)/frete(s) 
necessário ao alcance da realização do objeto. 
j. A proposta deverá ter como prazo de validade mínima de 360 (trezentos e sessenta) 
dias, contado da data de sua apresentação. 
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k. Proposta de contrapartida focalizando a indústria: Apresentar uma sugestão de 
contrapartida como bate-papos, auxílio na divulgação de forma artística, show e espetáculo 
didático, entre outros. 
l. Apresentação do espetáculo (cênico ou musical) em Mídia (DVD). 
m. O grupo deverá conter e encaminhar declaração de liberação de direitos autorais tanto 
dos textos em teatro e da autoria das músicas, caso seja necessário. 
2.2.3 OBSERVAÇÕES: 
Os envelopes deverão ser entregues, no prazo previsto no preâmbulo deste edital na 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ – GERÊNCIA CORPORATIVA 
DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA, situada a Av. Cândido de Abreu, 200, 4º andar, CEP 
80530-902, Centro Cívico, Curitiba-PR, A/c JOSEANE KAVAMURA. No caso de envio 
postal, deverá ser respeitado o prazo de envio previsto neste edital, ou seja, deverá ser 
acusado o recebimento do documento pela Gerência Corporativa de Suprimentos e 
Logística até as 18h00 do dia 29/08/2014.  
a) Será aceita a apresentação de SOMENTE um projeto por PESSOA JURÍDICA 
CANDIDATA; 
b) Não serão aceitos projetos QUE FORAM SELECIONADOS e que já participaram de 
Circuitos Culturais do SESI/PR nos anos anteriores.  
c) O Valor da circulação será de R$40.000,00, sendo pago uma primeira parcela referente 
à 30% desse valor acordado pela pré-produção, mediante contrato assinado e o restante em 
9 ou 12 notas, conforme apresentação das notas. 
d) A título de informação, e não sujeito à desclassificação, mencionar na proposta o Banco, 
com a indicação do número da agência e da conta DA PESSOA JURÍDICA, para fins de 
pagamento; 
e) É facultado à candidata a obtenção de apoio de empresas, de entidades públicas ou da 
sociedade civil utilizando ou não as leis de Incentivo à Cultura vigentes no país; 
f) Os projetos deverão ser adequados à programação cultural do SESI-PR, devendo ser 
respeitadas as datas pré-fixadas no cronograma do SESI-PR, as quais não poderão ser 
mudadas durante sua execução (salvo se ambas das partes concordarem). 
g) O  não-envio de qualquer material será motivo para desclassificação. 
h) O material entregue não será devolvido. 
i) O grupo deverá conter e encaminhar declaração de liberação de direitos autorais tanto 
dos textos em teatro e da autoria das músicas, caso seja necessário. 
j) A duração do espetáculo deve ser a mesma mencionada no projeto enviado pela 
contratado. Caso a redução do tempo do espetáculo ultrapasse 20% da duração registrada, 
a empresa será penalizada com o descredenciamento.  
k) A substituição de componentes do espetáculo não poderá exceder 20% do elenco e 
deverão ser informadas sob pena de descredenciamento.   
 

3) CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
a) Os projetos técnicos apresentados concorrerão em igualdade para os dois circuitos. 
b) Serão consideradas na seleção a adaptação do espetáculo cultural a diferentes espaços 
de encenação (auditórios, pátio de empresas) e a portabilidade da produção (facilidade para 
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viagens de itinerância). Todas as despesas com a itinerância dos espetáculos deverão ser 
arcadas pela CANDIDATA;  
c) Os projetos selecionados deverão manter os mesmos formatos contidos nas imagens 
enviadas e pelos quais foram selecionados, incluindo duração e número de intérpretes. É 
responsabilidade da CANDIDATA a previsão de todos os materiais que irão compor de 
alguma forma a estética do espetáculo, inclusive aluguel de equipamentos necessários para 
o espetáculo – caso seja necessário; 
d) Quando da seleção o SESI-PR determinará em qual Regional cada espetáculo será 
alocado. 
 
4) LOCAIS DE REALIZAÇÃO 
 
Os projetos selecionados serão realizados em teatros parceiros, dentro das indústrias ou 
nas dependências próprias das unidades do SESI-PR, conforme o seguinte cronograma 
abaixo. Serão selecionados 6 grupos para o primeiro semestre de 2015 e 6 grupos para o 
segundo semestre de 2015. Para a região Oeste/Sudoeste, serão 9 (nove) cidades; para a 
região Norte e Noroeste, serão 9 (nove) cidades; para Curitiba, Região Metropolitana e 
Campos Gerais, serão 12 (doze) cidades.  
 
4.1 REGIONAL OESTE/SUDOESTE 
 

 
1º semestre - 2015 2º semestre – 2015  

Cidade  1ºEspetáculo        
2º 

espetáculo 
1º espetáculo 2º espetáculo 

Dois Vizinhos Maio Junho Setembro Outubro 

Palmas Maio Junho Setembro Outubro 

Pato Branco Maio Junho Setembro Outubro 

Ampére  Maio Junho Setembro Outubro 

Francisco Beltrão Maio Junho Setembro Outubro 

Toledo Maio Junho Setembro Outubro 

Nova Santa Rosa  Maio Junho Setembro Outubro 

Cascavel Maio Junho Setembro Outubro 

Foz do Iguaçu Maio Junho Setembro Outubro 

 
4.2 REGIONAL NORTE / NOROESTE 
 

 
1º semestre - 2015              2º semestre - 2015 

Cidade  
1º 
espetáculo 

2º 
espetáculo 

1º espetáculo 2º espetáculo 

Maringá 
Maio Junho Setembro Outubro 

Paranavaí 
Maio Junho Setembro Outubro 

Cianorte 
Maio Junho Setembro Outubro 

Campo Mourão 
Maio Junho Setembro Outubro 
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Umuarama 
Maio Junho Setembro Outubro 

Londrina 
Maio Junho Setembro Outubro 

Santo Antonio da 
Platina 

Maio Junho Setembro Outubro 

1ºApucarana  
2ºBandeirantes 

Maio Junho Setembro Outubro 

1ºRolândia 
2ºArapongas 

Maio Junho Setembro Outubro 

 
4.3 REGIONAL CURITIBA / RMC / CAMPOS GERAIS 
 

 
1º semestre - 2015              2º semestre - 2015 

Cidade  1º espetáculo 
2º 
espetáculo 

1º espetáculo 2º espetáculo 

Rio Negro  
Maio Junho Setembro Outubro 

Campo Largo  
Maio Junho Setembro Outubro 

Paranaguá 
Maio Junho Setembro Outubro 

Araucária 
Maio Junho Setembro Outubro 

Irati 
Maio Junho Setembro Outubro 

São Mateus do Sul  
Maio Junho Setembro Outubro 

Ponta Grossa 
Maio Junho Setembro Outubro 

Jaguariaíva 
Maio Junho Setembro Outubro 

Guarapuava  
Maio Junho Setembro Outubro 

União da Vitória  
Maio Junho Setembro Outubro 

 
Informações técnicas (dúvidas sobre o edital) no te lefone (41) 3271 9440 com 
Samantha Baldissera e sobre documentação do credenc iamento com Joseane 
Kavamura: (41) 3271 9785.   

 
 

Curitiba, 11 de julho de 2014 
 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
GERÊNCIA DE CULTURA - SESI 
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ANEXO I 

 

FICHA CADASTRAL 

Nome da Companhia/Grupo ou do Produtor: 

Endereço: 

CNPJ/CPF:                                               Telefone:  

Nome do Responsável: 

Endereço:  

E-mail: 

RG.: CPF: 

Obra Proposta: 

Autor da Obra: 

Nacionalidade do Autor: 
Selecione qual sugestão de região para atendimento com o Circuito Cultural:  

� Regionais Campos Gerais e Curitiba e Região Metropo litana  

� Regionais Norte e Noroeste  

� Regional Oeste/Sudoeste  

 

A indicação da regional não vincula a candidata, po dendo existir alteração posterior 

pelo SESI-PR.  

Selecione a área do projeto: 
� Teatro 
� Dança 
� Circo 
� Música  
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

(INSERIR DADOS DA PROPONENTE) Declaro para os devidos fins que o 

referido espetáculo possui viabilidade técnica para montagem e desmontagem de 

cenário e esquema de iluminação cênica, adequando-se às condições do espaço cedido 

pelo SESI. 

 

 

 

(local e data) 

 

 

 

(nome e assinatura do proponente) 

  

 

 
 
 


