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ESCLARECIMENTO V 

 

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 DVD com o espetáculo pode ter edição? Ou tem que ter sido gravado sem cortes? No edital só menciona que 

precisa ser a apresentação do espetáculo. 

 
RESPOSTA 01:  

O DVD deverá vir sem cortes. 
 
 
PERGUNTA 02:  

Nós fizemos o credenciamento agora em 12/16. Precisaremos mandar as certidões atualizadas junto ao projeto 

técnico? 

 
RESPOSTA 02:  
Não há necessidade. 

 
PERGUNTA 03:  

A proposta de contrapartida pode ser para um colégio estadual do local onde ocorrerá a apresentação? Colégios 

são englobados como projetos sociais? A contrapartida deve acontecer em todas as cidades onde o grupo se 

apresenta? Pergunto isso, pois no edital, a frase grifada abaixo não deixa isso muito claro, e neste caso, ao invés 

de fazer 12 apresentações o grupo teria que fazer 24 pelo mesmo orçamento. A contrapartida precisa ter algum 

tipo de foco no tema "indústria"? 

RESPOSTA 03:  

A contrapartida é prevista para acontecer em todas as cidades, normalmente na parte da tarde, para projetos 

sociais. Não é necessário que seja realizado exatamente o show proposto, pode ser em forma de pocket show ou 

uma oficina breve.  Local quem define somos nós, geralmente é conversado com os locais e a cidade define onde 

se dará esta oficina ou pocket show. 

 
PERGUNTA 04:  

 A cia de teatro poderá escolher as cidades pelas quais vai circular?  

RESPOSTA 04:  

Não de acordo com o espetáculo, quem define a circulação é o próprio SESI. 
 

 
PERGUNTA 05:  

Vimos a organização em duas regiões de cidades. A cia vai ser designada para uma só região ou duas? 

Perguntamos para estruturar a organização do espetáculo. 

RESPOSTA 05:  

As proponentes classificadas irão apenas para uma região. 
 
 
PERGUNTA 06:  
 A cia de teatro vai ficar direto "na estrada" fazendo as apresentações ou haverá hiatos? 

RESPOSTA 06: 
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Serão 12 dias, as vezes há um intervalo durante a semana, pois em algumas das cidades alguns teatros não 

funcionam no início da semana. 

 
PERGUNTA 07: 

É necessária a cotação em três estabelecimentos para fazer orçamentos (hotéis, transporte, restaurantes, etc)? 

Ou pode ser um valor estimado em um único estabelecimento? 

RESPOSTA 07: 

O valor do orçamento deve contemplar transporte, alimentação, hospedagem, algumas cia, ficam fixo em uma 

cidade e viajam para fazer as apresentações, tendo em vista que na maioria das vezes as cidades do Circuito são 

próximas. 

 
PERGUNTA 08: 

O espetáculo realmente precisa ter 60 minutos? O DVD de amostra a ser enviado junto precisa ter a duração de 

60 minutos, também? 

RESPOSTA 08: 

Sim. Duração de 60 minutos conforme descrito no Edital e o DVD do espetáculo deverá ser o mesmo a ser 

apresentado. 

 
PERGUNTA 09: 
Como pode ser feita a cotação da produção, o pagamento no caso? 

RESPOSTA 09: 

60.000,00 – valor total - 18.000,00 – pré produção - 12 apresentações – 3.500 cada apresentação. 

Deverão apresentar 12 notas fiscais uma para apresentação. 

 

PERGUNTA 10: 

Além do espetáculo musical proposto, o grupo se dispõe a fazer 2 apresentações extras, à combinar, voltada ao 

público infanto-juvenil. Nesta apresentação, formatada como um concerto didático, explicamos 

detalhadamente sobre o compositor, a obra, os instrumentos e abrimos espaços para perguntas e interações dos 

músicos. 

 
RESPOSTA 10: 

Esta ação é caracteriza como contrapartida, porém, se for escolhida como tal, deve ser pensada para as 12 

cidades, com curta duração. 

 
PERGUNTA 11: 

Após os espetáculos, os músicos estarão disponíveis para conversar com o público por pelo menos 30 minutos. O 

grupo sempre oferece este tipo de conversa, pois quase em todas as apresentações o público pergunta a respeito 

dos instrumentos interessantes porém desconhecidos, usados nas apresentações. 

RESPOSTA 11: 

É mais interessante realizar essa conversa em forma de oficina, com dinâmica, ampliando o olhar sobre o show. E 

realizado à tarde, em locais diferentes das apresentações. 

 
Curitiba, 12 de dezembro de 2016. 
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