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O Serviço Social da Indústria, adiante designado simplesmente SESI/PR, com sede na Avenida Cândido de 

Abreu, nº. 200, nesta Capital, torna público o presente EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS PARA SHOW 

SESI MÚSICA SESI/PR – 2019, com observância às condições estabelecidas neste Regulamento. 

 

A área de Cultura do SESI, seleciona projetos para o programa SHOW SESI MÚSICA a serem realizados no 

ano de 2019. O público alvo é o trabalhador da indústria e seus familiares e comunidade em geral, e os locais de 

realização estão distribuídos pelo Estado do Paraná em parceria das secretarias municipais, fundações de cultura ou 

nas dependências dos auditórios e teatros das unidades do SESI-PR.  

 

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO 28/02/2019  

 

1. APRESENTAÇÃO/CONDIÇÕES GERAIS 

 

1.1 O Serviço Social da Indústria – SESI, Departamento Regional do Paraná, informal ao interessados os 

procedimentos para apresentação de projetos artístico-culturais para o programa Show SESI Música para a 

Gerência de Cultura do SESI-PR para o ano de 2019 conforme cronograma no ANEXO I. 

1.2 Serão aceitas e analisadas somente propostas/projetos que obedecerem todas às condições e requisitos técnicos 

descritos. 

1.3 O SESI-PR se reserva ao direito de alterar, datas, formato e/ou cidades ou de não realizar as programações, 

atividades e/ou ainda incluir projetos próprios ou especialmente convidados, de acordo com seus objetivos de 

atuação. A seleção dos projetos não implica necessariamente na sua contratação  

1.4 Os projetos serão selecionados para compor a programação do ano de 2019.  

1.4.1 Caso haja necessidade, o SESI-PR poderá utilizar destes projetos selecionados e suplentes para 

compor a programação do exercício de 2020. 

1.5 Datas e horários das apresentações / atividades serão definidos pelo SESI-PR, e estão disponíveis no ANEXO I. 

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). 

1.6 Os projetos selecionados deverão estar de acordo com as especificidades exigidas nos anexos deste edital. Os 

projetos selecionados deverão manter os mesmos formatos 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 de sonorização e iluminação para o 

espetáculo – caso seja necessário.  

1.7 Cada proponente poderá enviar no mínimo uma e no máximo 8 propostas de shows diferentes, de acordo com as 

cidades do ANEXO I. Sendo que caso o proponente envie mais de uma proposta o SESI PR se reserva no direito 

de escolher os shows que mais se adequarem aos quesitos avaliados, não sendo obrigado a aceitar o projeto 

como um todo. 
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1.8 Serão aceitos projetos de todas as classificações etárias, inclusive infantil. 

1.9  Não serão aceitos projetos QUE FORAM SELECIONADOS para o programa Show SESI Música nos anos 

anteriores. 

1.10  A montagem completa (iluminação, som, cenário, camarim, carga e descarga, etc.) deverá obedecer o que está 

descrito no ANEXO I deste edital. A produção dos Shows deverá levar profissionais para realizar carga e 

descarga, montagens e operações técnicas, que acompanhem as ações do início ao fim. Será necessário 

também que o proponente disponibilize pelo menos dois profissionais para o atendimento de entrada do público e 

coleta de ingressos. 

1.11  Serão selecionados 8 espetáculos de música E também até 8 suplentes para substituição caso necessário, 

sendo que estes não necessariamente serão contratados por ordem de classificação e sim de acordo com a 

demanda local. 

1.12  As inscrições serão realizadas até dia 28 de fevereiro de 2019. Serão aceitas apenas as inscrições 

(documentação e projeto técnico) que chegarem até o dia 28/02/2019, entregues pessoalmente protocolados com 

data do dia até as 18h ou pelo correio com postagem do dia 28/02/2019. 

 

2. FASES 

2.1 DOCUMENTAÇÃO 

2.1.1.1.1.1 Para ser cadastrada a PESSOA JURÍDICA PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE CULTURA E ARTE 

deverá apresentar as seguintes documentações sob a forma de fotocópia autenticada por órgão 

competente (cartório ou tabelionato legalmente constituído). Excepcionalmente, o responsável pelo 

recebimento dos documentos deverá conferir cópias simples com seus respectivos originais, 

devendo informar, na cópia simples autenticada, a frase “conferido com o original”, nome completo, 

matrícula e assinatura (preferencialmente mediante carimbo), a fim de conceder validade ao 

documento. 

2.1.2 Carta (Anexo II) endereçada a Gerência de Cultura do Sesi DR, redigida em papel timbrado, assinada 

por representante legal, na qual seja solicitado seu cadastro, concordando com as disposições 

constantes neste chamamento. 

2.1.3 Comprovante de Inscrição no CNPJ; 

2.1.4 Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 

administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 

de outubro de 2014 e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também 

as contribuições previdenciárias; 

2.1.5 Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais; 

2.1.6 Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais; 

2.1.7 Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

2.1.8 Documentos de Constituição da Pessoa Jurídica: 
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2.1.9 Para o caso empresa individual, apresentação de Registro Comercial; 

2.1.10 Para o caso de sociedades comerciais, apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido alterações, essas deverão 

ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam consolidados; 

2.1.11 Para o caso de sociedades por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

2.1.12 Para o caso de sociedades civis, ato constitutivo, estatuto em vigor devidamente registrado no cartório 

de registro de pessoas jurídicas, acompanhado de prova de diretoria em exercício; 

2.1.13 Para o caso de Microempreendedor Individual (MEI), deverá ser apresentado o Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual. 

2.1.14 Apresentar curriculum ou portfólio atualizado da empresa, para fins de verificação do foco de atuação no 

mercado; 

2.1.15 Declaração informando banco, agencia e conta corrente pessoa jurídica em nome da empresa 

credenciada. 

2.1.16 Os documentos para participação no chamamento deverão ser apresentados em envelope próprio até a 

data limite para as inscrições e deverá ser entregue, no prazo previsto no preâmbulo deste edital na 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ – GERÊNCIA DE CULTURA, situada a Av. 

Cândido de Abreu, 200, 1º andar, CEP 80530-902, Centro Cívico, Curitiba-PR, A/C Ester Cordeiro dos 

Santos, sendo que na parte frontal externa do envelope deverá conter a seguinte descrição (sugestão): 

 

DOCUMENTOS PARA CADASTRO 

A/C: ESTER CORDEIRO DOS SANTOS 

GERÊNCIA DE CULTURA – SESI PR 

SHOW SESI MÚSICA 2019 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

2.1.17 No caso da documentação entregue esteja incompleta o proponente terá 5 dias úteis para sua 

regularização a partir do comunicado da Gerência de Cultura. 

 

2.2 INSCRIÇÃO PROJETO TÉCNICO 

2.2.1  As inscrições serão realizadas até dia 28 de fevereiro de 2019. Serão aceitas apenas as inscrições que 

chegarem até o dia 28/02/2019, entregues pessoalmente protocolados com data do dia até as 18h ou 

pelo correio com postagem do dia 28/02/2019. 

2.2.2 A descrição do SHOW SESI MÚSICA, datas e cidades de realização, e material que deve ser enviado 

para análise estão descritos no ANEXO I.  
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2.2.3 O Projeto Técnico deverá ser apresentado EM ENVELOPE PRÓPRIO E DEVIDAMENTE LACRADO, 

até a data limite para as inscrições e deverá ser entregue, no prazo previsto no preâmbulo deste edital 

na FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ – GERÊNCIA DE CULTURA, situada a 

Av. Cândido de Abreu, 200, 1º andar, CEP 80530-902, Centro Cívico, Curitiba-PR, A/C Ester Cordeiro 

dos Santos, sendo que na parte frontal externa do envelope deverá conter a seguinte descrição 

(sugestão): 

 

PROJETO TÉCNICO 

A/C: ESTER CORDEIRO DOS SANTOS 

GERÊNCIA DE CULTURA – SESI PR 

SHOW SESI MÚSICA 2019 

CHAMAMENTO PARA SELEÇÃO SHOW SESI MÚSICA SESI/PR – 2019 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

NOME: 

TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

2.2.4 Descrição do SHOW SESI MÚSICA podem ser consultadas no ANEXO I deste edital. 

2.2.5 Os documentos necessários para compor o PROJETO TÉCNICO podem ser consultados no ANEXO I 

deste edital. Dentro do PROJETO TÉCNICO o proponente poderá enviar no mínimo 1 e no máximo 8 

PROPOSTAS DE SHOWS, sendo que para cada PROPOSTA DE SHOW, deverá ser preenchido os 

formulários do ANEXO IV. 

2.2.6 Os riders técnicos dos teatros podem ser consultados no ANEXO III. Informamos que o SESI não se 

responsabiliza pelas informações enviadas pelos espaços e nem pela reposição de equipamentos que 

não estejam mais disponíveis nos parceiros. 

OBSERVAÇÕES: 

a) 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; 

b) O não-envio de qualquer material será motivo para desclassificação. 

c) A duração do show deve ser de pelo menos 1h30min, sendo que o artista de renome nacional deverá 

dividir o palco executando pelo menos 7 músicas durante o show. Caso a redução do tempo do show 

ultrapasse 20% da duração registrada, o não atendimento deste item poderá incidir conforme disposto no 

item 7 deste edital. 

d) Não será permitida a substituição do artista local e nem do artista de renome nacional. A substituição de 

outros componentes do show não poderá exceder 30% da ficha técnica enviada e deverão ser informadas via 
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e-mail, mediante aprovação da Gerência de Cultura. Caso a substituição ultrapasse 30% do elenco, o não 

atendimento deste item poderá incidir conforme disposto no item 7 deste edital. 

 

2.3 SELEÇÃO  

2.3.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

a) Não serão analisados projetos cuja inscrição estiver incompleta e/ou não atender a todos os requisitos deste 

Edital, inclusive nos aspectos formais.  

b) Comissões de Seleção serão estabelecidas pelo SESI-PR para a análise dos projetos e seleção deste 

chamamento. 

c) Os critérios de seleção dos projetos artístico-culturais são: 

 RELEVÂNCIA CONCEITUAL: Valoriza a conexão criativa entre os artistas, colocando em evidência os 

compositores e intérpretes de música do Estado do Paraná. Contribui para o desenvolvimento e 

fortalecimento do mercado e cena musical paranaense. Possui originalidade/singularidade, ao propor 

encontros musicais relevantes. Atende ao público que consome as ações do SESI MÚSICA (trabalhador da 

indústria, comunidade) evidenciando a formação de plateia, que promove também a descoberta de trabalhos 

musicais. 

 RELEVÂNCIA CULTURAL: Evidencia a importância histórica, cultural e artística da proposta com referências 

culturais reconhecidas. Fomenta a reflexão e atuação, relacionada ao desvelamento da identidade cultural 

local que se alimenta dos trabalhos musicais dos artistas e as conexões com o artista de renome nacional. 

Possui relevância para o desenvolvimento da cadeia produtiva, criação, manutenção inerentes à música no 

estado do Paraná. 

 QUALIDADE TÉCNICA: Clareza e coerência das ideias e informações expostas no projeto. Consistência a 

ser observada no preenchimento da ficha - Descrição técnica do projeto. Compatibilidade técnica com o 

espaço oferecido para o show e os recursos disponíveis. Organização da produção, permitindo a 

adaptabilidade e adequação dos riders dos espaços disponibilizados para as propostas de show. 

 CURRÍCULO: Qualificação dos artistas e técnicos envolvidos, formação e experiência profissional adequadas 

e compatíveis com as funções estabelecidas no projeto. Capacidade de realização e comprometimento com 

o projeto por meio de declarações de participação da equipe artística e técnica. 

 ORÇAMENTO: Coerência entre a proposta e o orçamento. Compatibilidade dos custos previstos das 

despesas apresentadas, aos preços de mercado. 

d) Sendo que serão utilizados para cada critério a pontuação abaixo descrita: 

 0 pontos - não atende a descrição do item avaliado 

 De 1 a 5 pontos – atende parcialmente o item avaliado 

 De 6 a 10 pontos – atende completamente o item avaliado 

2.3.2 Os projetos serão classificados em ordem decrescente, sendo que na divulgação do resultado não serão 

informadas as notas. Os 8 primeiros colocados serão considerados selecionados e os 8 subsequentes 
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os suplentes. Caso exista a necessidade de contratação de suplente, estes poderão ser de livre escolha 

da Gerência de Cultura, não seguindo necessariamente a ordem de classificação. 

2.3.3 Os resultados da seleção dos projetos serão publicados única e exclusivamente no site 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html/  

 

2.4 CALENDÁRIO 

2.4.1 Inscrição: até 28/02/2019 

2.4.2 Seleção: de 11/03/2019 a 15/03/2019. 

2.4.3 Divulgação do resultado: até dia 22/03/2019. 

 

2.5 CADASTRO NO SISTEMA DA ÁREA DE COMPRAS. 

2.5.1 Os proponentes selecionados deverão efetuar o cadastro no Portal do Fornecedor e serão orientados 

após a publicação do resultado. 

 

2.6 CONTRATAÇÃO 

2.6.1 A contratação se dará mediante assinatura de contrato, sendo que as orientações serão enviadas após a 

publicação do resultado. 

2.6.2 O contratado deverá apresentar liberação/pagamento do ECAD com 30 dias de antecedência a 

realização do show, sujeito a desclassificação caso o documento não seja apresentado dentro do prazo 

estipulado. 

 

2.7 PAGAMENTO 

2.7.1 O valor para cada show é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o pagamento se dará com uma 

primeira parcela referente à 30% do valor para a pré-produção, mediante entrega de nota fiscal um mês 

antes da realização, após assinatura do contrato. O restante, correspondente a 70% do valor será pago 

após a realização, mediante a entrega da nota fiscal, de acordo com as informações do item 4 deste 

chamamento. 

2.7.2 Ressaltamos que toda a documentação requisitada deverá estar em dia, respeitando o critério de 

validade. 

 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

3.1 Sobre as inscrições dos projetos 

3.1.1 Não poderão participar do edital funcionários e estagiários do SESI, SENAI, FIEP, IEL e outras pessoas 

vinculadas às entidades. 

3.1.2 O material físico não será devolvido. 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html/
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3.1.3 O ato de inscrição da proposta implica na aceitação de todas as condições estipuladas no presente 

edital. 

3.1.4 As propostas são de exclusiva responsabilidade dos proponentes, que assumem toda e qualquer 

responsabilidade civil ou criminal decorrente de reclamação, exigência ou questionamento judicial ou 

extrajudicial alusivos à violação de direitos de propriedade intelectual, quanto ao conteúdo e à forma do 

trabalho inscrito. 

3.1.5 O artista/ grupo selecionado permitirá que os espetáculos sejam fotografados e/ou gravados em áudio e 

vídeo para divulgação em materiais institucionais do SESI-PR e divulgação em rádio, televisão, internet e 

outras mídias impressas, audiovisuais, digitais ou eletrônicas, por tempo indeterminado.  

3.1.6 Qualquer esclarecimento complementar a respeito deste Edital poderá ser obtido através do e-mail: 

vilma.ribeiro@sistemafiep.org.br 

 

3.2 Sobre a infraestrutura e equipamentos: 

3.2.1 Os espaços do SESI-PR e parceiros não seguem um padrão quanto à capacidade, lotação, tamanho ou 

quantidade e tipos de equipamentos. Os projetos selecionados devem se adaptar às condições técnicas 

de cada espaço, os riders técnicos podem ser consultados no ANEXO III. 

3.2.2 As equipes das unidades locais do SESI-PR destinam-se à recepção, apoio local e intermediação 

técnica entre o artista/grupo e os demais profissionais envolvidos. 

3.2.3 O SESI-PR não se responsabilizará pelos equipamentos de terceiros e parceiros. 

3.2.4 Serão de responsabilidade do proponente/representante legal todas as questões relativas à segurança 

no trabalho que envolvam os artistas, técnicos e produtores participantes. 

 

3.3 Assuntos Gerais 

3.3.1 Os projetos consideram a gratuidade de acesso do público. Porém, a política de cobrança de ingressos é 

estabelecida única e exclusivamente pelo SESI-PR. Toda a arrecadação proveniente da cobrança, caso 

praticada, pertencerá integralmente ao SESI-PR. 

3.3.2 Não será permitida a participação de animais nas atividades e espetáculos apresentados no SESI-PR. 

3.3.3 Não será permitida a participação de menores de idade nas atividades artísticas. 

3.3.4 Não será permitida a presença de pessoas que não pertençam à equipe artística, técnica e de produção 

nas áreas de acesso restrito do SESI-PR. 

3.3.5 Não serão selecionados projetos que evidenciem a discriminação de raça, credo, gênero, orientação 

sexual ou preconceito de qualquer natureza. 

3.3.6 Não serão aceitos quaisquer projetos que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor 

público ou da imagem de pessoa do governo federal, estadual e municipal. 

NOTA: Ressaltamos que neste Edital de Chamamento poderão ser inscritos projetos que possuam patrocínio ou 

recursos captados através de Lei de Incentivo à Cultura, interessados em compor a programação cultural do SESI-PR 

de 2019. 

mailto:vilma.ribeiro@sistemafiep.org.br
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4 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

4.1 A prestação de serviços será realizada em local conveniente às partes, podendo ser nas empresas clientes 

do SESI/PR, nas Unidades de Negócios do SESI, ou nas dependências da credenciada, ou ainda em 

parques, clubes, associações, teatros, cine teatros, circos, praças, ou outros equipamentos culturais à critério 

do SESI/PR, conforme demanda. 

4.2 Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as 

despesas de material de consumo e equipamentos necessárias ao cumprimento deste credenciamento. 

Inclusive taxas como ECAD, entre outras que possam incidir na realização do espetáculo. 

4.3 Assumir as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do seu pessoal quando ocorrer. 

4.4 No caso em que o objeto da contratação aconteça nas dependências do credenciado, o mesmo deverá 

apresentar Alvará de Funcionamento atualizado, 45 dias antes da sua realização. 

4.5 Respeitar às disposições contratuais para o atendimento customizado para cada empresa cliente do 

SESI/PR. 

4.6 As notas fiscais só poderão ser emitidas dos dias 01 a 19 do mês de exercício, sendo que deverá entregar 

junta a mesma um relatório detalhado do serviço prestado, citando a data de realização, quantidade, cliente, 

valor, entre outras informações relativas à natureza do serviço. Em conjunto com este relatório, deverão ser 

apresentadas as CND’s e declarações. 

4.7 Emitir NOTA FISCAL conforme citado no preâmbulo de cada Termo de Credenciamento, com o respectivo 

CNPJ, indicando os serviços realizados pormenorizadamente e preenchida com as seguintes informações: 

I. Indicação dos serviços realizados, pormenorizadamente (nº de horas, apresentações de espetáculos e datas 

de realização dos serviços); 

II. Valor da nota fiscal, com destaque para a(s) retenção (ões) de acordo com a legislação vigente; É  de 

responsabilidade do contratado entrar em contato com seu contador para verificar quais declarações devem ser 

encaminhadas junto a nota fiscal. 

III.  Número do processo, número do contrato e número do pedido; 

4.8 Para o pagamento da Nota Fiscal será necessária a apresentação da seguinte documentação complementar: 

I. Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela administrados, 

no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014 e 

Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as contribuições previdenciárias; 

II. Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais; 

III. Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais; 

IV. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

V. Informar no corpo da Nota Fiscal se a empresa é optante pelo Simples Nacional ou inscrita como MEI.  
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4.9 As responsabilidades em torno das questões ligadas a recursos humanos e pagamentos, relativos a 

obrigações trabalhistas e previdenciárias dos profissionais, qualidade do material/equipamento utilizados nos 

serviços prestados, serão de competência exclusiva do contratado; 

4.10 O SESI não se responsabilizara pelo transporte e nenhum tipo de dano que possam ocorrer em unidades 

móveis, equipamentos, mobiliários e materiais diversos de terceiros. 

 

5 INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

5.1 Dos valores devidos ao contratado serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à retenção 

na fonte, considerando-se a natureza do serviço prestado, quais sejam: 

a) ISS – conforme alíquota vigente no município onde o serviço for prestado, determinada por legislação 

municipal. Caso seja optante pelo Simples Nacional, a retenção do ISS será efetivada em conformidade com a LC 

123/2006 e suas respectivas alterações. 

5.2 Os Microempreendedores Individuais (MEI), não sofrerão qualquer retenção na fonte. 

 

6 OBRIGAÇÕES DO SESI 

6.1 Nomear um Gestor para o presente contrato, que será o responsável pelo relacionamento e informações 

entre as partes. 

6.2 Estando a documentação regular (sem inconsistências) o SESI-PR deverá entregar a Nota Fiscal no setor 

responsável pelo pagamento (Gerencia de Contabilidade) até o dia 20 e com data de emissão no mês 

corrente, para que na sequencia efetive-se a sua liquidação, através da programação financeira respectiva. 

6.3 O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias corridos após as conferências indicadas nos itens 

anteriores, através de depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, exclusivamente. 

6.4 Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo 

atestada a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo 

de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o 

SESI-PR. 

 

7 HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES 

7.1 O CONTRATADO será suspenso nas seguintes hipóteses: 

a) Descumprimento das exigências previstas neste regulamento e no Contrato, oportunizada defesa prévia; 

b) Negligência, imprudência ou imperícia comprovada dos profissionais dos CONTRATADOS; 

c) Designar ou substituir outro profissional cuja capacidade técnica era condição imprescindível, sem apresentar 

ao SESI/PR sua substituição com no mínimo 15 dias de antecedência. 

7.2 A inexecução total ou parcial do(s) Termo(s) deste regulamento e do  Contrato, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema FIEP por prazo 

não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 
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a) Será cabível pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) da importância apurada durante os três 

últimos meses de vigência do Contrato, no caso de descumprimento total ou parcial, ensejando, a critério do SESI/PR, 

a rescisão do ajuste. 

b) Se a empresa estiver credenciada há menos de três meses da ocorrência do descumprimento contratual total 

ou parcial justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) da importância apurada 

no período de vigência contratual, ensejando, a critério do SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

7.3 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

7.4 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir 

de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do SESI/PR; 

7.5 Fica facultada a defesa prévia do CONTRATADO, no caso de descredenciamento ou aplicação de 

penalidades, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

 

8 HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1 O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação, com 

30 (trinta) dias de antecedência. 

8.2 O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido, nas hipóteses de seu descumprimento, nos termos do 

item 7 deste Chamamento. 

 

9 PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/PROFISSIONAIS DA CONTRATADA 

PERANTE O SESI/PR 

9.1  O SESI/PR deverá ser informado, na pessoa do gestor do credenciamento, acerca de alterações na 

constituição da CONTRATADA, tais como: alterações no corpo societário da empresa; alteração de endereço sede; 

alteração dos dados bancários, ou qualquer outra alteração que, de acordo com a aferição do gestor do 

credenciamento, inviabilize o bom relacionamento entre o credenciado e o SESI/PR. 

9.2 Quando da ocorrência da situação descrita no item 9.1, os documentos referentes a ocorrência específica 

deverão ser reapresentados ao gestor do contrato assim que possível, sob pena de inviabilizar os trâmites de 

aprovação de relatórios e autorização para emissão de Notas Fiscais. 

9.3  A alteração de dados no contrato será realizada mediante Termo Aditivo. 

 

Curitiba, 01 de fevereiro de 2019. 

 

 

Comissão de Licitação 

 

 

Jose Antônio Fares 

SUPERINTENDENTE DO SESI/PR 
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ANEXO I 

Descrição do Programa  

SHOW SESI MÚSICA 

 

1- APRESENTAÇÃO / CONDIÇÕES GERAIS  

O programa Show SESI Música foi criado para promover a cultura musical, com intuito de formação de 

plateia para a música e fomento da produção artística local e nacional. Para 2019, prevê shows musicais diferentes, 

ou seja, tanto o artista local quanto o artista convidado não podem se repetir nas diferentes propostas. Serão 

realizados 4 shows no interior do Paraná (Londrina, Pato Branco, Cascavel e Maringá) e mais 4 shows em Curitiba, 

procurando resgatar e divulgar a música realizada no Brasil por meio de seus melhores intérpretes e compositores, 

optando em trabalhar com a grande diversidade de artistas do país. O projeto pretende apresentar ao público da 

indústria e comunidade, artistas de diferentes gêneros musicais do país e artistas da cena musical do Paraná. Serão 

propostos encontros entre artistas de visibilidade nacional e artistas locais, selecionando trabalhos que tenham uma 

conexão musical. 

 O formato das apresentações será com o show do artista local nascido ou radicado no estado do Paraná 

como base, convidando o artista de fora do estado que tenha uma carreira consolidada com impacto perante o público 

da indústria e comunidade em geral. Sendo que o artista de renome nacional deverá dividir o palco executando pelo 

menos 7 músicas durante o show. A apresentação total deve ter pelo menos 1h30min de duração. Dentro do 

PROJETO TÉCNICO cada proponente poderá enviar no mínimo 1 e no máximo 8 PROPOSTAS DE SHOWS.  

 

Datas Interior: 

– 25 de maio de 2019 -  Concha Acústica de Londrina.  

Branco – 15 de junho de 2019 – Teatro SESI 

– 13 de julho de 2019 – Teatro Municipal  

– 25 de agosto de 2019 – Teatro Calil Haddad  

Datas Curitiba – Teatro SESI Campus da Indústria: 

– 18 de maio de 2019 

– 27 de julho de 2019 

– 21 de setembro de 2019 

– 26 de outubro de 2019 
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2- DESCRIÇÃO E VALORES  

 

SHOW SESI 

MÚSICA 

 

Descrição 

 

Valor 

  

O PROJETO TÉCNICO poderá apresentar no mínimo 1 e no 

máximo 8 propostas distintas de shows musicais, a serem 

realizados: um na cidade de Cascavel, um em Pato Branco, um 

em Londrina, um em Maringá e mais outros 4 shows diferentes 

em Curitiba. Tanto o artista local quanto o convidado não podem 

se repetir nas diferentes propostas. Cada show deverá 

contemplar um artista ou grupo nascido ou radicado no Paraná 

convidando um artista de renome nacional, sendo que o mesmo 

deverá dividir o palco executando pelo menos 7 músicas durante 

o show.  

Duração mínima: 1h30min  

classificação livre  

 

R$ 50.000,00  

por show. 

 

LOCAL: As informações completas sobre os espaços estão disponíveis no ANEXO III deste edital;  

 

3 - DOCUMENTOS PARA ENVIO DO PROJETO TÉCNICO 

As inscrições deverão conter, além do envelope de CADASTRO mencionado no item 2.1 deste edital, também 

envelope com PROJETO TÉCNICO conforme item 2.2 deste edital, contendo: 

a. FORMULÁRIO do PROJETO TÉCNICO disponível no ANEXO IV deste edital; 

b. Portfólio contendo material de imprensa, fotos, programas, cartazes e outros documentos que informem sobre os 

artistas envolvidos (artista local e artista convidado) bem como as atividades da produtora, todos estes materiais 

devem estar gravados em Mídia Digital (CD ou DVD ou Pendrive); 

c. Seis fotos da banda e três fotos do artista convidado, com no mínimo 3MB cada uma, gravados em mídia (CD ou 

DVD ou Pendrive); 

d. O proponente deverá enviar CARTA DE INTENÇÃO do artista local e do artista convidado, conforme modelo no 

ANEXO V. Deverá ser enviado também, cópia do documento de RG dos mesmos.  

 

4 - EXECUÇÃO 

A execução das apresentações musicais é de responsabilidade do proponente do projeto, bem como cumprimento 

dos horários estabelecidos pela equipe técnica Sesi; 
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a- As apresentações serão realizadas conforme as datas e horários divulgados pelo SESI/PR, sendo de 

responsabilidade do proponente/representante legal todas as questões relativas à pré-produção para o cumprimento 

deste cronograma; 

b- Os técnicos do SESI-PR destinam-se ao acompanhamento da ação cultural, recepção e apoio no local ao artista 

e/ou grupo, bem como divulgação e operacionalização da programação. 

c- A montagem, operação técnica e complementação de equipamentos necessários a realização das apresentações é 

de responsabilidade do proponente, bem como taxas de liberação de direitos autorais, impostos e encargos; 

d- É de responsabilidade do proponente o atendimento às necessidades exigidas pelos artistas referente ao serviço de 

camarim. 

e- Serão de responsabilidade do proponente/representante legal todas as questões relativas à saúde e segurança no 

trabalho que envolvam os artistas, técnicos e produtores participantes do projeto, inclusive no que diz respeito ao 

trabalho em altura, tais como NR 35 e NR 10 dentre outras normas e legislações vigentes. 

f- É de responsabilidade do proponente qualquer dano causado ao espaço e aos equipamentos do espaço a ser 

realizado o show, durante o período de sua utilização. (montagem/ show/ desmontagem). 

5 OS DIREITOS AUTORAIS E DO DIREITO DE IMAGEM 

a. Pela adesão ao presente edital, o(a) candidato(a) inscrito(a) que venha a ser selecionado(a) autoriza o SESI a 

utilizar os registros das ações e etapas do projeto, bem como as imagens de seus resultados na produção de 

catálogos, em mídia impressa, internet, mídias digitais, eletrônicas e audiovisuais, sem ônus e por tempo 

indeterminado, para fins de divulgação. 

b. O SESI poderá ainda autorizar a utilização dessas imagens para fins educacionais e de divulgação, sem 

comercialização. 

c. Ao se inscrever no presente edital, o candidato(a) declara a inexistência de plágio das obras e/ou projetos inscritos, 

bem como garante ter a autorização de terceiros que porventura tenham direitos conexos sobre a produção artística, 

se responsabilizando, inclusive, por eventuais reivindicações de terceiros quanto ao uso não autorizado, indenizando, 

se for o caso, o SESI PR regressivamente em e eventual ação condenatória. 
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ANEXO II 

(papel timbrado) 

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRO E VIABILIDADE TÉCNICA 

A GERENCIA DE CULTURA DO SESI/PR 

 

A empresa (_____________________________) com sede e foro na_________________________________ 

(rua,bairro,etc) da cidade de _________________________,(Estado) ___ por seu representante legal, 

Sr(a).____________________, que a esta subscreve, vem solicitar seu CADASTRO para participar do chamamento 

público do SHOW SESI MÚSICA 2019 SESI-PR, estando cientes das condições descritas neste chamamento.  

DECLARAMOS QUE:  

I) nos serviços oferecidos estão incluídas todas as despesas com material de consumo, equipamentos, 

encargos sociais, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e 

quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto do credenciamento;  

II) que os preços/taxa de administração contratados são justos e certos; 

III) examinamos cuidadosamente este chamamento e seus anexos e nos inteiramos de todos os seus detalhes e 

com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados foram 

devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições deste chamamento e desde 

já nos submetemos.  

IV) que todas as cópias de documentos apresentados são fiéis aos originais.  

V) aceitamos prestar os serviços pelos valores brutos resultantes do acordo a ser firmado com o SESI para cada 

trabalho, deduzidos os encargos legais neles previstos; 

VI) declaro estar ciente das datas e locais para a realização das apresentações da programação SHOW SESI 

MÚSICA. 

 

 

(local e data) 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 

RIDER TÉCNICO 

RIDER CONCHA ACÚSTICA LONDRINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFRAESTRUTURA A CARGO DA PRODUÇÃO: SOM COMPLETO, BACKLINE, ILUMINAÇÃO, TENDA, 4 
BANHEIROS QUIMICOS 
Kit básico mínimo sugerido abaixo qualquer outra necessidade específica dos músicos é de responsabilidade da 
produção também. 
- ILUMINAÇÃO PARA PALCO– 8 moving beam 200, 16 par led, 2 mini brut, mesa de luz, máquina de fumaça, 
cabeamento, rack dimmer, splitter, main power. 
-TENDA treliça q30 alumínio liga pesada 8x8 (com rt) e gradil. 
- SOM:  bateria, 02 amplificadores de guitarra, 01 amplificador de baixo, 01 kit mic´s bateria, 04 microfones, 04 direct 
box,  5 retornos, 1 sub drum,  sistema de p.a, 3 potencias, mesas de som, cabos (todos cabos xlr e p10 e as 
extensões de energia necessárias).   
- 4 banheiros químicos (1 obrigatoriamente PNE),  

 

Ponto de energia lado direito do palco a 2 mts de distância com 125Amperes. 
Capacidade do local 1.000 pessoas 
A Concha Acústica fica em frente ao Centro Cultural SESI/AML o mesmo servirá de base das operações da produção 
como espaço para camarim e outras necessidades se houverem. 
As liberações, ofícios e reservas do espaço ficam a cargo do Sesi cultura.  
ENDEREÇO Praça Primeiro de Maio, Centro, Londrina- PR. 
 

EXEMPLO DE INFRAESTRUTURA A SER ENTREGUE PELA PRODUÇÃO 
 

As necessidades especificas de cada musico ou banda devem ser atendidas pela produção com o orçamento geral 
da proposta 

 
 

 
 

 
 

 

 

RIDER TÉCNICO CENTRO CULTURAL SESI PATO BRANCO 
 

 
 Equipamentos  Quantidade  
MESA DE SOM 01 V 96 16 CANAIS  01  
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MESA ILUMINAÇÃO SMARTFADE 24 X 96  01  
APARELHO KRAMER DISTRIBUIDOR DE VÍDEO  01  
APARELHO BLU RAY  01  
APARELHO DE DVD  01  
TELA LCD DE RETORNO  01  
APARELHO DE CD COM SCRASH (DUAS GAVETAS)  01  

P.A. - CAIXAS DE SOM PEEKER SOUND 15’’ (NO SUPORTE)  02  

P.A. - CAIXAS DE SOM SUB PEEKER SOUND 18”  02  
SIDER - “2 – CAIXAS DE SOM PEEKER SOUND 12” PEDESTAL  02  

RETORNO - CAIXAS DE SOM DAD 12”  02  
CANHÃO PAR  18  
SET LIGHT  09  
ELIPSOIDAL  07  
PC  14  
REFLETOR LED 18X8 W RGBW 4IN1 – NEBULA 8  04  

DIMMER MK1 CI TRONICS  06  
MAQUINA DE FUMAÇA DMX 2500  01  
MICROFONE SEM FIO DE BASTÃO SHURE PGX  01  
MICROFONE SV 100 SHURE COM CHAVE LIG/DES  02  

 

Capacidade: 212 Lugares  
Acesso exclusivo de palco: 2 banheiros; 2 camarins;  
Medidas do palco: 10m de largura de boca de cena; 9m de profundidade de palco; 4,5m de altura. 
 

RIDER TÉCNICO TEATRO MUNICIPAL DE CASCAVEL SEFRIN FILHO 
 

PALCO 

Tipo: Italiano semicircular, assoalho em madeira Freijó e 
quartelada manual 
Largura total: 22M 
Profundidade total: 22M 
Palco aparente (espaço entre as pernas): 15 x 22M 
Proscênio: 7 x 14M 
Pé direito: 10M 
Altura da caixa cênica: 18M 
Porta de acesso carga e descarga 4 x 2,50M - Fundo do 
palco 

 

EQUIPAMENTOS 

10 Rolos de linoléo 
01 Aparelho Blu ray 
Projetor EPSON de 5.000 Ansi- lúmens e ponto VGA na 
cabine 
01 Notebook Acer AMD Dual Core, 1GB de memória, HD 
160Gb 

 

VARAS 

Ciclorama - 15 x 10M 
Rotunda - 16 x 12M 
Vara de luz 28 canais ( 4 séries laterais) - Elétrica 
Vara de luz 28 canais ( 4 séries laterais) - Contra pesada 
Bambolina 
Vara de Cenário 
Vara de pernas 
Painel delimitador de pé direto 
Cortina corta fogo - 16 x 22M 
Cortina Principal 
6 - Torre de luz - 4 canais 

 

PLATÉIA 

Capacidade total: 793 
Plateia principal: 544 (528 fixas, 10 móveis e 6 
cadeirantes) 
Balcão: 249 (217 fixas, 30 móveis e 2 cadeirantes) 

 

ILUMINAÇÃO VOLTAGEM 
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Mesa digital ETC - ION 3072 
11 - Plano convexo - 1000W 
14 - Fresnel - 750W 
15 - Elipsoidal SF - 36º - ETC 750W 
07 - Parnel ETC Multifoco - 750W 
04 - Refletor Set Light - 1000W 
06 - Par Led - 1000W 

 

 220V 
 

SONORIZAÇÂO 

01 - Mesa de som X32 Behringer 
02 - Potência - 15000W 
02 - Potência - 10000W 
16 Caixa de som - 800W 
08 Retorno - 900W 
01 Multicabo de 32 canais 
04 Microfone direcionai com fio 
02 Microfone Kadoshi sem fio 

 

 

 

RIDER TÉCNICO E DESCRIÇÃO DETALHADA DO TEATRO CALIL HADDAD - MARINGÁ 

ILUMINAÇÃO  

• 30 refletores Plano Convexo 1000 Watts.  
• 30 refletores Fresneis 1000 Watts.  
• 20 refletores Elipsoidais 1000 Watts – Telem.  
• 14 refletores Elipsoidais ETC 50 GRAUS – 750 W.  
• 10 refletores Elipsoidais Telem 2000 Watts, instalados 
na primeira vara.  
• 16 refletores par 1000 Watts - foco 01.  
• 24 refletores par 1000 Watts - foco 05.  
• 24 refletores par 1000 Watts – foco 02 – Instalados em 
6 torres para laterais.  
• 08 refletores Setligth 1000 Watts.  
• 02 canhões seguidores marca telem, analógico, 
instalados no piso superior.  
• Uma máquina de fumaça 3.000 Watts.  
• Todos os refletores são 220 Volts.  
• 72 canais de dimmers.  
• Mesa digital ETC Element 250 CANAIS.  
 
A Mesa de luz é controlada direto da cabine no fundo da 
plateia.  

 

SOM  

• Mesa de som Digital, 32 canais. Marca YAMAHA 
Modelo LS9.  
• PA estéreo: 08 Line Array, 12” + Ti, com reforço de 08 
subgraves. (Ativo).  
• 04 Cx. Retornos.  
• 04 Sides.  
 
• Um Amp para instrumentos marca Roland modelo Jazz 
Chorus Jc 120  
• 04 microfones sem fio marca SHURE modelo BETA 
58A.  
 
• 02 Microfones Sennheiser Ew100 G2 Pro, Sem Fio, 
Auricular Headset  
• 06 Microfones com fio marca Shure Mod Sm 58.  
• 01 kit bateria 07 peças.  
• 06 Direct Box ativo.  
• Medusa com 32 vias para ligação de som entre o palco 
e a mesa na cabine com entradas XLR.  
• Um computador para leitura de áudios.  
• A Cabine está localizada no fundo da plateia.  
• Não possui computador para leitura de vídeos. (Ficando 
o usuário como responsável pelo referido equipamento).  
 

 

VARAS DE LUZ  

• 4 varas de luz na caixa Cênica. Movimento manual 
contrapesado.  
 
A primeira vara está localizada a 1m da cortina vermelha.  
A segunda vara está localizada a 2.25m da primeira 
vara. No centro da caixa cênica.  
A terceira vara está localizada a 2.25m da segunda vara. 
No centro da caixa cênica.  

MEDIDAS DO PALCO:  

• O palco tem 90 cm de altura. Cobertura de madeira. 
Com uma escada em cada lateral.  
• Largura de uso entre as tapadeiras e pernas, até 12m.  
• Largura total do palco sem as cortinas, 30m.  
• Profundidade total sem rotunda 16m.  
• Profundidade do palco com a rotunda 14,6m.  
• Altura boca de cena 5.8m.  
• Altura caixa Cênica. (Piso até Urdimento) 16m.  
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A quarta vara está localizada a 2.25m da terceira vara no 
fundo do palco.  
• Uma vara de luz no proscênio, a 4 m do início do palco.  
• Uma vara de luz a 6 metros do palco e a nove metros 
de altura.  
Uma vara de luz sobre a plateia a 12m do palco e a 12m 
de altura.  
• 04 pontos de luz no segundo piso.  
• 08 cxs com tomadas junto as pernas e fundo do palco 
com 04 pontos de luz cada.  
• 08 pontos de luz em cada regulador.  
• 20 cabos de extensões para iluminação.  
 
Obs. As varas de luz do palco são afinadas com escadas 
e gruas e as varas da plateia  
São afinadas por sobre passarelas.  
 

 

• Profundidade sem rotunda, entre a cortina vermelha e a 
parede: 11m.  
• Profundidade entre a cortina vermelha e a rotunda: 9.4 
m.  
• Distância entre as pernas: 2.3m.  
• Profundidade do proscênio 4.6m.  
• Distância entre a tapadeira e a cortina Vermelha. 0.40 
m.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS  
O TEATRO POSSUI  

• Dezenove varas para pendurar pernas, bambolinas e 
cenários. Podendo ser usadas para pendurar objetos de 
peso leve. Conforme ilustração abaixo.  
• Três pernas de cada lado.  
 
Obs. As pernas são móveis, podendo ser realoca onde 
for necessário, contendo 4m de largura com 10m de 
altura cada e penduradas em varas movimentadas 
manualmente com contrapeso. Se houver a necessidade 
de tirar as cortinas para o espetáculo. Consultar com 
antecedência o técnico do teatro, quais as possibilidades 
e tempo necessário para tal.  
• 6 torres com 2.8m de altura para colocação de 
iluminação lateral.  
• Urdimento com 16m de altura, fabricado com vigas U, 
com suporte suficiente para pendurar a iluminação, 
cenários e tecidos conforme necessário. Com altura 
suficiente para enforcar cenários e objetos cênicos.  
• Linóleo tamanho máximo 10X 10m.  
 
Obs. A responsabilidade de trazer as fitas para a 
colagem é do usuário. (05 de 30m cada).  
• Um projetor multimídia de 2.200 lumens. Montado no 
início do palco, distante do panorama para projeção, 12.5 
m. Para pequenos eventos.  
 
Obs. As imagens a ser projetadas devem estar no 
formato 16 X 9, para melhor aproveitamento da tela. 
Chegando a largura de 8 m.  
• Ar condicionado Central.  

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

• O teatro é de Alvenaria, forrado com madeira especial.  
• Possui 759 lugares dispostas em 25 fileiras.  
 
Sendo 8 fileiras no setor inicial (A) da plateia, 12 fileiras 
no segundo setor (B).  
Piso superior com 05 fileiras de cadeiras. (Setor C)  
• A distância entre a primeira fila de cadeira até o palco é 
de 2 m.  
• Duas rampas, uma cada lateral e um corredor central 
com pequenos degraus.  
• Um banheiro de acessibilidade para a plateia na 
entrada do teatro.  
• Banheiros masculinos e banheiros femininos para a 
plateia na entrada do teatro.  
• Um bebedouro com água fria, situado no foyer do 
teatro.  
• A distância entre a cabine e o palco é de 27m.  
• 08 camarins situados na lateral do teatro com saídas no 
palco. Com um chuveiro cada.  
• Uma porta no fundo do palco com 2.7 m de largura, 
para carga e descarga de equipamentos e cenários.  
• Uma porta lateral, situada entre o setor A e setor B, 
com 2.0 m de largura, para saída de emergência. Duas 
saídas, uma em cada lateral no fundo do teatro mais as 
duas portas de entrada para saída da plateia e 
emergência.  
• Espaço para acessibilidade entre o Setor A e o Setor B.  
 

 

 

RIDER TÉCNICO TEATRO SESI CAMPUS DA INDÚSTRIA - CURITIBA 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E VÍDEO 
PROJEÇÃO  

EQUIPAMENTOS SONORIZAÇÃO  
01  Mesa de som – Yamaha 01VO2-96 – 16 canais;  
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01  Projetor multimídia PANASONIC PT F3000U 
4.000 ANSI lumens;  

01  Tela de Projeção de 7m x 5,80m e 6,10 x 4,55 
(área de imagem);  

02  Microcomputadores I7, 8 GHz RAM, HD 500GB, 
placa de vídeo 1GB. Windows 7 e Office 2013;  

02  Monitor Samsung 793DF 21’ / Monitor Lenovo 
18’.  

01  01 Switcher Kramer VP728;  
01  DVD Pionner DV 410DV;  
01  Monitor Semp 10’  
02  * Telas laterais com 120’ (para formaturas) 

(fomato 4x3);  
02  * Projetores multimídia Casio XJ-V1 2700 ANSI 

lumens (para formaturas);  
 

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO  
01  Mesa de Luz Digital DMX 512 America Pro Neo 

2048 – Disquete;  
04  Rack Dimmer 12 x 4kW MPL Digital MPLDX 

1016  
02  Refletores SetLight;  
01  Refletores PC;  
06  Fresnell;  
03  Refletores Elipsoidal;  
28  Refletores de Lâmpada Par  
04  Moving Head Neo 255 – 250W;  
01  Maquina de Fumaça Antari Z1200;  
06  Refletores Par 64 Led;  

 

01  Ultragain pro 8 Digital Behringer – ADA 8000;  
01  Furmman;  
01  Equalizador Ciclotron TGE 2313X (monitores de 

palco);  
Sistema de Som LINE ARRAY  
16  Caixas FZJ05 médio/agudo (autoamplificada com 

2 amplificadores separados para altas e médias 
frequências, potência mínima total dos 
amplificadores de 300  
W RMS, 2 alto-falante de 5.25", driver com 
diafragma de 1". Cobertura  
mínima horizontal 110 graus. SPL máximo de 
120dB (1mt). Processador  
interno que através do microcomputador permite 
remotamente o ajuste em  
tempo real de mute, nível, limiter, medir em 
tempo real a impedância dos alto  
falantes, além de supervisão de temperatura. Cor 
preta.)  

02  Caixas FZJ112 médio/grave (autoamplificada, 
potência mínima total dos  
amplificadores de 500 W RMS, 1 alto-falante de 
12" ou maior. SPL máximo  
de 120dB (1mt). Processador interno que através 
do microcomputador,  
permite remotamente o ajuste em tempo real de 
mute, nível, limiter, medir em  
tempo real a impedância dos alto falantes, além 
de supervisão de  
temperatura. Cor preta.)  

02  Caixas FZ graves/sub (autoamplificado, potência 
mínima total do amplificador de 1100 W RMS. 
Alto-falante mínimo de 18". SPL máximo de 130 
dB (1mt). Processador  
interno que através do microcomputador, permite 
remotamente o ajuste em  
tempo real de mute, nível, limiter, medir em 
tempo real a impedância dos alto  
falantes, além de supervisão de temperatura. Cor 
preta. Deverá ficar  
suspenso no auditório.)  

02  Caixas 108A Fz– (Monitor de Palco) 
(autoamplificado com 2 amplificadores separados 
para altas e baixas frequências, potência mínima 
total dos amplificadores de 260 W rms. 1 x 
altofalante de 8" e 1 x driver de 1". Possuir 
proteção interna, limiter e processamento. SPL 
máximo de 120dB (1mt). Cobertura da corneta 
70°x50° rotacionável. Conexão espera tipo olhal 
para montagem fly na vertical e horizontal. 
Dimensão máxima de  

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS  

Capacidade: 792 poltronas fixas (plateia central com 415 
lugares / plateias lateral esquerda com 227 lugares / 
lateral direita (lado da plataforma de PNE) com 150 

OBSERVAÇÕES:  

Todo evento deverá apresentar um checklist com no 
mínimo 01 (uma) semana de antecedência da data da 
realização do evento.  
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lugares). + 60 cadeiras avulsas (verificar disponibilidade)  

Poltronas fixas numeradas  

Metragem total: 558,11 m²  

Da cabine técnica ao palco 19m  

Da cabine a tela de projeção central 25,75m  

Boca de cena: 11,55m (vide imagem 1)  

Profundidade: 6,60m (vide imagem 1)  

Panorama: 19,44m (vide imagem 1)  

Pé direto: 5,80m.  

01 Coxia  

Altura do palco em relação ao piso da plateia: 0,36m  

Urdimento: estrutura de ferro; barras fixas: 5,85m (do 
piso do palco ao urdimento)  

08 varas de luz (7 no urdimento e 1 na plateia) / 
capacidade cada vara: 500kg  

Comprimento de cada vara: 02 varas de 8m, 02 varas de 
10m, 01 vara de 9m e 02 varas de 6m / Distância de uma 
vara a outra: 0,45m  

06 pernas na coxia (3 de cada lado)  

01 cortina de boca (cor vermelho) – Elétrica  

01 cortina corta-fogo  

01 rotunda em tecido 8,00m x 5,80m.  

01 Cabine de controle de som, iluminação e projeção.  

02 Cabines de Tradução Simultânea - C 2,00m X L 
1,10m X A 2,00m  

 

O centro de eventos deverá ser informado sobre o layout 
do auditório, equipamentos que entram no espaço e 
sobre a carga de energia que será necessária.  

Técnicos terceirizados devem possuir as normas NR10 
(elétrica) e NR 35 (segurança em altura).  

Horários de montagem, ensaio e desmontagem devem 
ser obedecidos conforme estabelecido no checklist.  

Os técnicos do Centro de eventos estarão dando suporte 
quando for necessário, não serão responsáveis por 
montagem ou desmontagem.  

Os equipamentos e cabeamentos retirados do deposito 
usados no evento, serão listados e liberados somente 
após a assinatura de um termo. Ao termino do evento o 
responsável deverá devolvê-los no depósito. O não 
cumprimento implicará em penalizações tomadas pelo 
Centro de Eventos.  

Qualquer dano aos equipamentos do Centro de eventos 
deverá ser pago pelo responsável do evento.  

Em caso de queima de lâmpadas a produção arcará com 
a reposição.  

Os periféricos, mesa de som, reprodutores e microfones 
sem fio e mesa de luz estão instalados na cabine de som 
e não podem, em hipótese alguma, mudar sua 
localização. Sendo necessária a operação em qualquer 
outro lugar que não seja a cabine de som, os 
equipamentos devem ser locados de terceiros e de 
responsabilidade da produção.  

Os telões laterais são fixos e só poderão ser retirados, 
caso conste no checklist, e desde que exista data 
disponível no dia posterior ao evento para a remontagem 
dos mesmos.  

Na parte externa do Campus, o uso de fogos de artifício 
ou Sky Single Bean (Sinalizadores de Céu), deverão ser 
informados ao Centro de eventos e constar no checklist.  

É obrigatória a colocação de forração para montagens de 
cenários, tablados, praticáveis e box truss no palco.  
Saída de Material somente com Autorização emitida pelo 
Setor de Eventos, que deverá ser feita logo na chegada 
dos materiais.  

É proibida a entrada de comida e bebida para consumo 
dentro dos Auditórios (inclusive cabine técnica), proibição 
esta que abrange as etapas de montagem, realização e 
desmontagem do evento.  

É proibida a utilização de confetes, serpentinas, sky 
paper, máquina de gelo seco, papel picado, talco, 
farinha, etc., dentro dos Auditórios, em qualquer tipo de 
solenidade.  

É autorizada a utilização de máquina de fumaça e 
bexigas. As bexigas tanto no palco, quanto na plateia.  
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ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

FICHA CADASTRAL 

Razão Social  

Endereço: Cidade: UF: 

CNPJ/CPF:                                               Telefone:  

Nome do Proponente Responsável: 

Endereço:  

E-mail: 

RG.: CPF: 

Nome da proposta de show : 

Marque abaixo a opção para qual a proposta de show será enviada:  

Datas Interior: 

– 25 de maio de 2019 -  Concha Acústica de Londrina.  

– 15 de junho de 2019 – Teatro SESI 

– 13 de julho de 2019 – Teatro Municipal  

– 24 de agosto de 2019 – Teatro Calil Haddad  

Datas Curitiba – Teatro SESI Campus da Indústria: 

ritiba – 18 de maio de 2019 

– 27 de julho de 2019 

– 21 de setembro de 2019 

– 26 de outubro de 2019 
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA PROPOSTA 
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DESCRIÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA INCLUINDO ROTEIRO-LISTA DE MÚSICAS  
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FICHA TÉCNICA 

 
LISTAR OS INTEGRANTES DA PROPOSTA – PROFISSIONAIS DA ÁREA ARTÍSTICA E TÉCNICA  
(só é possível a alteração de no máximo 30% da equipe descrita abaixo, com exceção do artista local e 
convidado)  

Nº NOME DO PROFISSIONAL RG FUNÇÃO 
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CURRICULO 

(preencher um currículo para cada integrante da ficha técnica) 

NOME DO PROFISSIONAL 

 

FUNÇÃO  

 

RG 

 

CPF 

ENDEREÇO 

 

 

TELEFONE 

CIDADE UF CEP 

 

 

E-MAIL 

 

DESCREVER RESUMIDAMENTE A EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL 
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

DETALHAR ORÇAMENTO DO PROJETO INCLUSIVE DESPESAS DE VIAGENS QUANDO HOUVER 
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ANEXO V 

CARTA DE INTENÇÃO 

(papel timbrado) 

Nome conforme RG do Artista, em artes conhecido como Nome Artístico, portador do documento de identidade RG 

nº___________________, e inscrito no CPF nº ________________, representado neste ato por _________________, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ______________________________________, com sede na 

___________________________________________________________________, informa para os devidos fins e a 

quem possa interessar , que tem interesse e se compromete a se apresentar junto com a 

banda______________________________________________________, nas ações contratadas pelo proponente 

___________________________, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ_________________________, 

com sede na ____________________________________, no dia ________________________________ e 

local___________________________________.  

 

 

 

Local, data 

 

 

 

 

Assinatura do Artista 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

 


