
 

 1 / 1

 
 

ESCLARECIMENTO VII 
 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 206/2014 
 

 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao 
edital acima relacionado, conforme segue:  
 
PERGUNTA 01:  
Como funciona o pagamento do Ecad? Tem que ser antecipado, ou depois que acontecer os 
espetáculos?  
RESPOSTA 01:  
Sim, pois precisamos da declaração do ECAD antes de iniciar a circulação para enviar aos espaços 
culturais. 
 
PERGUNTA 02:  
Sobre o material enviado em vídeo. A questão é que o único material que temos em vídeo com o show 
na íntegra, foi captado por um canal eparana e tem uma formação instrumental que não é a utilizada 
atualmente e que seria inviável numa circulação neste tipo de edital por uma questão de custo. O show 
é o mesmo, mas com uma formação instrumental reduzida. Poderíamos utilizar este vídeo no edital? 
RESPOSTA 02:  
O interessante é enviar o vídeo de como será a formação para a circulação, mas o que podemos 
liberar, somente nos casos de música, é o envio do vídeo na integra do show realizado e pelo menos 
um trecho de vídeo de como será a formação/cenário para a circulação, não esquecendo de colocar a 
informação de que o vídeo na integra não será a formação que fará a circulação. 
 
PERGUNTA 03: 
No projeto técnico, a ser enviado na inscrição, devemos propor orçamentos diferenciados, imaginando 
o caso de região A ou B? Já que a escolha da região fica a cargo do Sesi, e custos como de transporte 
e hospedagem ficam diferentes? 
RESPOSTA 03: 
Fica a critério da empresa enviar um orçamento para cada região ou um para a circulação, com tanto 
que não ultrapasse o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais). 
  
PERGUNTA 04:  
Como não tenho o show na integra e sim takes isolados, não existe fala durante as músicas. 
Tecnicamente posso colocar takes de vídeo falando o título de cada composição? Pois o dialogo faz 
parte da dinâmica do show ou eu gravo um vídeo só com as músicas de 50 ou 55 minutos de duração 
contendo legenda com nome das músicas...já que uso o adobe premier p editar meus vídeos. 
RESPOSTA 04: 
O ideal é sempre enviar o material (vídeo) do show na integra conforme a proposta enviada. 
Neste caso poderá ser enviado o vídeo com as músicas e na descrição do show informar a dinâmica 
de como será realizado, como por exemplo, falar do compositor, estilo musical, ou seja, do que se 
tratará esta fala. 
 

Curitiba, 12 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 


