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ESCLARECIMENTO IV 

 

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:  

A pergunta 3 do Esclarecimento anterior não diz que é do credenciamento, vários proponentes tem me procurado 
com dúvida. Tem como arrumar isso? 

 
RESPOSTA 01:  

Informo que a resposta da pergunta 03 do esclarecimento anterior, refere-se ao Edital de Credenciamento 206/14 
e não ao 7º Chamamento Público. 
 
 
PERGUNTA 02:  

Vocês podem sinalizar em que lugar do edital está escrito que as assinaturas dos anexos devem ser reconhecidas 
em cartório?  Não estou encontrando. 

 
RESPOSTA 02:  

No Edital no item 4 Requisitos para o Credenciamento diz: “Para ser CREDENCIADA a PESSOA JURÍDICA 
deverá apresentar as seguintes documentações na forma original, ou sob a forma de fotocópia autenticada por 

órgão competente (cartório ou tabelionato legalmente constituído). Excepcionalmente e, apenas processos de 
credenciamento, os técnicos responsáveis pela recepção dos documentos poderão conferir cópias simples com 
seus respectivos originais, devendo informar, na cópia simples autenticada, a frase “conferido com o original”, um 
destes documentos são os Anexo I e II onde constam a assinatura, o outro é o Contrato Social. 
 
PERGUNTA 03:  

Minha última dúvida é em relação às certidões atualizadas (credenciamento). Elas devem ser levadas ao SESI ou 
podem ir junto com o projeto? 

 
RESPOSTA 03:  

Caso já possuam o credenciamento, a proponente poderá enviar as CNDs via e-mail. Caso não possuam a 
proponente deverá enviar toda a documentação em envelopes separados, preferencialmente antes do projeto. 
 
 
 
PERGUNTA 04:  

Tenho uma dúvida no item h do 7 º edital  do circuito 2017. h) 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. O 
que seria material de imprensa ? Fotos? Cartazes? Etc... 

 
 
RESPOSTA 04:  

O material de imprensa, como fotos, cartazes, programas, é na verdade algo que faça a propaganda do 
espetáculo, geralmente os projetos que são propostos, já foram apresentados em algum lugar no caso de shows 
musicais quando se apresentam em algum lugar existe alguma divulgação em forma de cartazes ou flyers, fotos 
tiradas durante o show etc.., seria isso.  Conforme solicitado deverá ser apresentado junto o CD ou DVD do show 
para que seja analisado o projeto. 
 
 
PERGUNTA 05:  

É preciso inserir o DRT de todos que irão viajar ou de todos que fazem parte da ficha técnica do espetáculo - 
como, por exemplo, quem desenhou a luz, quem dirigiu, quem fez o figurino, etc? 
 
 
RESPOSTA 05:  

É necessário o DRT de todos os envolvidos no Espetáculo, indiferente se irão viajar ou não.  
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PERGUNTA 06:  

O proponente é sempre o CNPJ, né? É o representante legal do CNPJ que assina as fichas de inscrição e 
declarações, é isso mesmo?  
 
RESPOSTA 06: 

Sim, quem deve assinar é o representante legal do CNPJ que está credenciado 
 
 
PERGUNTA 07: 

Neste caso o currículo do proponente é o currículo do CNPJ e não da pessoa física que representa o CNPJ, é isso 
mesmo? 
 
RESPOSTA 07: 

Aqui temos duas respostas:  O currículo do CNPJ é para o Credenciamento no Edital 206/14.  Agora para o projeto 
do Circuito, deverão vir todos os Currículos de todos os participantes do espetáculo. 
 
 
PERGUNTA 08: 

A ficha cadastral, como está em pdf, eu copiei e colei no word, não há problemas se houve uma nova formatação, 
mas que manteve as mesmas informações? 
 
 
RESPOSTA 08: 

Não há problema. 
 
 
PERGUNTA 09: 

O edital indica que no orçamento do projeto deverão estar embutidas as taxas, incluindo o ECAD (item 2.2.4, letra 
J). No entanto quando o ECAD é consultado, ele estima os valores baseados no faturamento do show ou na 
capacidade de público (nos casos de eventos gratuitos). No caso da estimativa pela capacidade de público, os 
valores ficam muito altos e inviabilizam o projeto. Como devemos proceder? 
 
 
RESPOSTA 09: 

Caso as músicas sejam autorais haverá a liberação junto ao ECAD. Caso não deverá ser pago. 

 

PERGUNTA 10: 

Estou com uma dúvida quando ao credenciamento do proponente. Eu já tenho toda a documentação, quanto 
tempo leva para o credenciamento ser realizado? Teria como entregar esse credenciamento junto com o projeto?  

 
RESPOSTA 10: 

As documentações conforme já informado, deverá vir antecipada, para que possam ser analisados as mesmas 
antes do projeto.  
 

PERGUNTA 11: 

No edital de chamamento público diz que podemos entregar os documentos para credenciamento juntamente com 
a proposta no dia 16.12 (assim como fizemos no edital do Sesi Londrina). Já no edital de credenciamento, diz que 
a documentação seja entregue 5 dias antes. Qual edital devo seguir? 
 

RESPOSTA 11: 

As documentações deverão serem entregues “antes” do projeto, assim a proponente terá tempo hábil de enviar ou 
arrumar alguma documentação que estiver em desacordo com o solicitado. 
 
PERGUNTA 12: 

No edital de credenciamento diz que podemos entregar os documentos para credenciamento na agencia Sesi de 
nossa cidade, já no edital de chamamento público diz que temos que enviar na data limite do edital, via correio, 
juntamente com a proposta. Como devo proceder? 
 
RESPOSTA 12: 

Válido apenas para o credenciamento “normal” agora para o Circuito Cultural as proponentes deverão serem 
credenciadas no SESI DR em Curitiba e, para tanto as documentações deverão serem encaminhadas via correio 
para os proponentes que não moram na cidade. 
 
 
PERGUNTA 13: 
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Também no edital de credenciamento 

(http://www.sistemafiep.org.br/uploadAddress/206_14_CR_CREDENCIAMENTO_DE_PRESTADORES_DE_SERV
ICOS_DE_CULTURA_E_ARTE%5B51224%5D.pdf), o item 4.k, pede: k) Declaração constante do Anexo IV 
devidamente assinada pelo representante legal.   Não há declaração no anexo IV do edital, este traz as 

categorias de credenciamento. Como fazer? 
 

RESPOSTA 13: 
Favor ver o link dos Esclarecimentos III 
http://app2.fiepr.org.br/licitacao/pub/arquivos/1740163d49a1730958799b52912f1665.pdf 
 
 

PERGUNTA 14: 

Estamos formatando um projeto e gostaria de saber se a circulação prevê 12 apresentações nas 12 cidades ou 
outra quantidade.  
 
 
RESPOSTA 14: 

Conforme o 7º Chamamento Público do Edital de Circuito Cultural, é previsto as 12 apresentações nas 12 cidades, 
ou seja 01 para cada cidade.  Lembramos ainda que no projeto deverá conter a contrapartida. Sobre este assunto 
favor verificar no Esclarecimentos III 

 

 

Curitiba, 08 de dezembro de 2016. 

 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

SISTEMA FIEP 
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