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ESCLARECIMENTO VI 

 

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:  
O técnico de som/Iluminação que precisaremos no nosso espetáculo ainda não temos um para colocar 
na ficha técnica e nos CV's. Posso colocar que vai ter um mas será contratado ao longo do processo? 
 
 
RESPOSTA 01:  
Sim. 
 
 
PERGUNTA 02:  
O ECAD me informou que só liberará o show se tiver data e local do evento. Como proceder? Posso 
apresentar a liberação no decorrer do processo? 
 
RESPOSTA 02:  
Sim. 
 
 
PERGUNTA 03:  
Quanto a divulgação dos shows serão todas feitas apenas pelo SESI, podemos ter orçamento de 
mídia? A confecção de cartazes, banners, programas para o espetáculo é custeado pelo SESI ou pelo 
proponente? 
 
RESPOSTA 03:  
Todas as divulgações serão feitas pelo SESI, logo, não há necessidade de incluir na planilha do 
orçamento. 
 
 
PERGUNTA 04:  
Vi no edital que credenciamento deve ser feito com 5 dias de antecedência mas a análise de vocês dos 
projetos serão depois posso entregar com 2 dias de antecedência, pois li também que tem 
projetos entregues com credenciamento junto  
 
RESPOSTA 04:  
Pedimos 5 dias pois é um tempo hábil para fazer o credenciamento, caso, alguma documentação não 
esteja de acordo e necessita de alterações ou uma CND positiva para regularizar. O melhor seria 
entregar antes pois caso tenha algo em desacordo não será possível o credenciamento. 
 
 
PERGUNTA 05:  
Quanto a prestação de contas, o edital não menciona se teremos que enviar algum outro documento a 

não ser as notas fiscais (1 de 18.000,00 e 12 de 3.500,00). Sendo assim, teremos que prestar contas 

das notas do transporte, por exemplo? Por que, como estamos fazendo orçamentos de previsão, e 

também não sabemos quais as cidades que iremos, pode ocorrer de faltar dinheiro ou sobrar...  

 
RESPOSTA 05:  
Necessário entregar apenas as notas fiscais nos valores já informados na sua pergunta (nestes valores 
já estarão inclusos todos os gastos inseridos na planilha como alimentação, hospedagem, transportes 
etc...) 
 
 
PERGUNTA 06: 
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Sobre o tamanho das fotos, no máximo 2000 pixels, se forem enviadas fotos maiores, o projeto será 

desclassificado? ou apenas essas fotos maiores não entrarão no material de divulgação? 

RESPOSTA 07: 
O EDITAL está exigindo no ”mínimo” 2000 pixels, então quanto maior resolução melhor. 

 

 

 

Curitiba, 14 de dezembro de 2016. 
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