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A área de Cultura do SESI, seleciona projetos de Artes Cênicas, Música, Espetáculos infantis, Artes 
Visuais, Audiovisual e Literatura para integrar a programação artistica  dos Espaços Culturais  SESI-PR, 
localizados nas cidades de Arapongas, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Pato Branco, Santo Antonio da 
Platina e São José dos Pinhais.   
 

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO 12/04/2019  
 

1. APRESENTAÇÃO/CONDIÇÕES GERAIS 
1.1 O Serviço Social da Indústria – SESI, Departamento Regional do Paraná, informa aos interessados 

os procedimentos para apresentação de projetos artístico culturais não inéditos para a Gerência de 
Cultura do SESI-PR para o ano de 2019 conforme meses dos cronogramas no ANEXO II, sendo que 
as datas serão definidas posteriormente. 

1.2 Serão aceitos e analisados somente 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, 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 adicionalmente. 
1.5 Datas e horários das apresentações/atividades serão definidos pelo SESI-PR, posteriormente, de 

acordo com a agenda de cada espaço cultural, nos meses indicados no ANEXO II devendo ser 
respeitadas as datas pré-fixadas pelo cronograma enviado pelo SESI-PR, as quais não poderão ser 
alteradas durante execução (salvo se ambas as partes concordarem). 

1.6 Os projetos selecionados deverão manter os mesmos formatos contidos nas imagens enviadas e 
pelos quais foram selecionados, incluindo duração e número de artistas. É responsabilidade da 
CANDIDATA a previsão de todos os materiais que irão compor de alguma forma a realização do 
projeto, inclusive complementação e aluguel de equipamentos de sonorização, iluminação, projeção 
para os espetáculos – caso seja necessário; bem como os custos de transporte das obras e 
montagem/desmontagem das exposições e outros materiais específicos necessários para a 
realização do projeto. 

1.7 Serão aceitos até 2 (dois) projetos por PESSOA JURÍDICA, em modalidades diferentes, indicadas no 
ANEXO III (formulário de inscrição, um para cada projeto em envelopes separados). 

1.8 O proponente deverá se responsabilizar pela contratação de profissionais para realizar a 
montagem/desmontagem, operação de luz e som dos espetáculos e expografia em caso de 
exposição. 

1.9  Serão selecionados 26 projetos, distribuídos da seguinte forma por modalidade: 
1.9.1 A – Artes Cênicas – mini circulação: até 6 (seis) projetos. 
1.9.2 B – Música – mini circulação: até 6 (seis) projetos. 
1.9.3 C – Espetáculos infantis – mini circulação: até 8 (oito) projetos. 
1.9.4 D – Artes Visuais: 1 (uma) Exposição. 
1.9.5 E – Master Class Audiovisual: 2 (dois) projetos. 
1.9.6 F – Literatura – Contação de histórias: até (três) 3 projetos. 

1.10 . As regiões e cidades de realização serão selecionadas pela comissão de seleção e indicadas na 
publicação do resultado deste edital. 

1.11  Serão selecionados até 14 suplentes para substituição caso necessário. 
1.12  As inscrições serão realizadas até dia 12 de abril de 2019. Serão aceitas apenas as inscrições 

(documentação e projeto técnico) que chegarem até o dia 12/04/2019, entregues pessoalmente 
protocolados com data do dia até as 18h ou pelo correio com postagem do dia 12/04/2019.  
 
 

2. FASES 
2.1 DOCUMENTAÇÃO 

2.1.1 Para ser cadastrada a PESSOA JURÍDICA deverá apresentar as seguintes documentações sob 
a forma de fotocópia autenticada por órgão competente (cartório ou tabelionato legalmente 
constituído). Excepcionalmente e, apenas processos de credenciamento, o responsável pelo 
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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 I) endereçada a Gerência de Cultura do Sesi DR Curitiba-PR, 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; 
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, além do Registro Comercial; 

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, agência 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 Rua Marechal Floriano Peixoto, 458 – Centro – Casa 
CEP   82590-300, 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 
CHAMAMENTO DE PROGRAMAÇÃO PARA OS ESPAÇOS 
CULTURAIS SESI/PR – 2019 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 
2.1.17 No caso em que a 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 12 de abril de 2019. Serão aceitas apenas as inscrições 

que chegarem até o dia 12/04/2019, entregues pessoalmente protocolados com data do dia 
até as 18h ou pelo correio com postagem do dia 12/04/2019. 
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2.2.2 A descrição do cronograma das programações, meses de realização e cidades, estão 
disponíveis no ANEXO II. 

2.2.3 O Projeto Técnico deverá ser apresentado por modalidade 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 situada a Rua Marechal Floriano 
Peixoto, 458 – Centro – Casa CEP   82590-300, Curitiba-PR, A/C Ester Cordeiro dos Santos, 

2.2.4  .  Serão aceitos até 2 projetos por PESSOA JURÍDICA enviados em envelopes separados, 
sendo que na parte frontal externa de cada envelope deverá conter a seguinte descrição 
(sugestão): 

PROJETO TÉCNICO 
A/C: ESTER CORDEIRO DOS SANTOS -  GERÊNCIA DE CULTURA – SESI PR 
CHAMAMENTO DE PROGRAMAÇÃO PARA OS ESPAÇOS CULTURAIS SESI/PR – 2019 
TÍTULO DO PROJETO: 
MODALIDADE: 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
NOME: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 
2.2.5 Cada Envelope do Projeto Técnico deverá conter os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (ANEXO III); 
b) Sinopse ou release do espetáculo, show, contação, exposição ou masterclass – de 

forma clara e objetiva; 
c) Cópia do texto, para o caso de espetáculo teatral ou contação e das letras das músicas 

no caso de show; 
d) Número de pessoas imprescindíveis na viagem, com as respectivas funções no 

espetáculo; 
e) Currículo do proponente e dos artistas integrantes do projeto; 
f) Para exposições: Projeto expositivo contendo sua concepção geral, propostas artísticas 

no espaço, uso de equipamentos, descritivo dos passos de montagem, uso de 
mobiliário de exposição. Imagem da(s) obras(s) a serem realizadas indicando autor, 
título, data, técnica, materiais utilizados e dimensões. E outras especificações e demais 
informações que possam ser necessárias a compreensão do projeto; 

g) Para Masterclass: Conteúdos, Objetivos e metodologia, público alvo, necessidades 
técnicas e demais informações que possam ser relevantes para a realização. 

h) Ficha técnica completa, com os respectivos RG/DRT e/ou Ordem dos Músicos ou 
similar de todos os profissionais da área artística e técnica. (Não será permitido a 
participação de menores de idade). Não poderão ser alterados os profissionais da ficha 
técnica do elenco em mais de 30% dos integrantes; 

i) Um CD/DVD que informem sobre o projeto, bem como as atividades da produtora ou do 
grupo. Mínimo de seis fotos do projeto com no mínimo 3 MB; 

j) Descritivo orçamentário detalhado enquadrado no valor da modalidade selecionada. 
(Exemplo: Cachês artísticos, mão de obra técnica, custos de viagens, alimentação, 
produção e locação de equipamentos complementares) para realização do projeto. O 
preço proposto deverá estar expresso em moeda nacional, por valores fixos e 
irreajustáveis, nele embutidos os tributos municipais, estaduais e federais, taxas – 
incluindo ECAD e SBAT, emolumentos e demais encargos incidentes, inclusive a 
utilização de transporte (s) /frete (s) necessário ao alcance da realização do objeto. A 
proposta deverá ter como prazo de validade mínima de 360 (trezentos e sessenta) dias, 
contado da data de sua apresentação. Mencionar na proposta o Banco, com a 
indicação do número da agência e da conta da PESSOA JURÍDICA, para fins de 
cadastro e futuro pagamento caso o projeto seja selecionado; 

k) Registro audiovisual do projeto em Mídia (DVD). No caso de shows, espetáculos e 
contações o registro deverá sem na íntegra, sem edições ou cortes. 

l) Mapa de luz; 
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m) Rider técnico de som; 
n) Mapa de palco para shows, espetáculos e contações; 

 

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 espetáculo deve ser a mesma mencionada no projeto enviado pela contratado. 

Caso a redução do tempo do espetáculo ultrapasse 20% da duração registrada, o não 
atendimento deste item poderá incidir conforme disposto no item 7 deste edital. 

d) A substituição de componentes do espetáculo não poderá exceder 30% da ficha técnica do 
elenco e deverão ser informadas via 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 de todas as modalidades são: 
• RELEVÂNCIA CONCEITUAL e CULTURAL: conceitos que evidenciem a importância histórica, 

cultural e artística da proposta com referências culturais reconhecidas, originalidade da proposta, 
identidade do grupo ou artista nas obras. 

• CURRÍCULO: qualificação dos artistas e técnicos envolvidos no projeto, capacidade de 
realização e comprometimento com o projeto por meio de declarações de participação da equipe 
artística e técnica de outras instituições públicas e/ou privadas. 

• LOGÍSTICA: compatibilidade técnica com o espaço e os recursos disponíveis, bem como a 
portabilidade da produção permitindo a adaptabilidade aos espaços da rede SESI-PR e parceiros 
durante a circulação e convívio com outras produções. 

• ORÇAMENTO: compatibilidade e coerência no descritivo orçamentário, dentro do 
enquadramento proposto neste edital. 

• CONEXÃO: harmonia com o desenho de programação dos espaços culturais. Adequação do 
projeto à coerência de cada espaço cultural na oferta das ações e públicos a que se destinam. 

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 26 primeiros colocados serão considerados selecionados 
e os 14 subsequentes os suplentes. 

2.3.3 Os resultados da seleção dos projetos serão publicados única e exclusivamente no site 
www.fiepr.org.br/licitacao/html.  

 
2.4 CALENDÁRIO 

2.4.1 Inscrição: até 12/04/2019 
2.4.2 Seleção: de 22/04/2019 a 17/05/2019 
2.4.3 Divulgação do resultado: até dia 24/05/2019. 

 
 

2.5 CONTRATAÇÃO 
2.5.1 Em caso de aprovação do projeto, o grupo deverá encaminhar em até 30 dias após a publicação 

do resultado a declaração de liberação de direitos autorais tanto dos textos em teatro e da 
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autoria das músicas, sujeito a desclassificação caso o documento não seja apresentado 
dentro do prazo estipulado. 
 

2.5.2 No caso de necessidade de liberação do ECAD o proponente deverá encaminhar a 
liberação/pagamento no prazo de até 30 dias após assinatura do contrato com o SESI PR, 
sujeito a desclassificação caso o documento não seja apresentado dentro do prazo 
estipulado. 
 

2.6 PAGAMENTO 
2.6.1 O pagamento será realizado após serviço prestado. 
2.6.2 Os valores são referentes a modalidade de inscrição e região que for selecionado para realizar, de 

acordo com a tabela abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.6.3 Ressaltamos que toda a documentação requisitada deverá estar em dia, respeitando o critério de 
validade das certidões. 

 
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. 

MODALIDADE  VALOR 

A - ARTES CÊNICAS  
Região 1 (Pato Branco, Guarapuava, Portão) R$          9.000,00 

Região 2 (Santo Antônio da Platina, Arapongas, Londrina e São 
José dos Pinhais) 

R$       12.000,00 

B – MÚSICA  
Região 1 (Pato Branco, Guarapuava, Portão) R$          9.000,00 

Região 2 (Santo Antônio da Platina, Arapongas, Londrina e São 
José dos Pinhais) R$       12.000,00 

C – INFANTIL 
 

Região 1 (Pato Branco, Guarapuava, Portão) R$          6.000,00 

Região 2 (Santo Antônio da Platina, Arapongas, Londrina e São 
José dos Pinhais) R$          8.000,00 

D – EXPOSIÇÃO 
 

Pato Branco, Londrina e Casa Heitor R$       40.000,00 

E – MASTER CLASS AUDIOVISUAL  
Londrina e São José dos Pinhais R$       10.000,00 

F - CONTAÇÃO DE HISTÓRIA  
Região 1 (Guarapuava e Pato Branco) R$          2.000,00 

Região 2 (Portão, Casa Heitor e São José dos Pinhais) R$          3.000,00 

Região 3 (Santo Antônio da Platina, Londrina e Arapongas) R$          3.000,00 
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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: ester.santos@sistemafiep.org.br 
 

3.2 Sobre a infraestrutura e equipamentos: 
 

3.2.1 Os espaços culturais do SESI-PR 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. Vide Riders técnicos no ANEXO IV. 

3.2.2 O SESI-PR se responsabilizará somente pelos equipamentos disponíveis nos espaços. 
 

3.2.3 Serão de responsabilidade do proponente/representante legal todas as questões relativas à 
segurança no trabalho que envolvam os artistas, técnicos e produtores participantes. 

3.2.4 A montagem e desmontagem é de responsabilidade do proponente do projeto e sua equipe 
técnica, a equipe SESI fará o acompanhamento das atividades e gestão da programação. 

 
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. 
 
4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
4.1 Prestação de serviços 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 espaços culturais à 
critério do SESI/PR, conforme demanda. 

4.2 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. 

4.3 Respeitar às disposições contratuais para o atendimento customizado para cada empresa cliente do 
SESI/PR. 

4.4 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. 
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4.5 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 da ordem de compra; 
4.6 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.  
4.7 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; 

4.8 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 (Gerência de Contabilidade) até o dia 20 e com data de emissão 
no mês corrente, para que na sequência 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; 
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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. 

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. 
 
 
 
 
 

Jose Antonio Fares 
Superintendente do SESI/PR 

 
 
 
 

Comissão de Licitação do SESI/PR 
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ANEXO I 
(Papel timbrado) 

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRO E VIABILIDADE TÉCNICA 
A GERÊNCIA 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 
PROGRAMAÇÃO PARA OS ESPAÇOS CULTURAIS SESI/PR – 2019, 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; 

Declaro para os devidos fins que o referido espetáculo possui viabilidade técnica para montagem e 
desmontagem de cenário e esquema de iluminação cênica, adequando-se às condições do espaço 
cedido pelo SESI. 
 

 
 

(Local e data) 
 
 
 

(Nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II 
PROGRAMAÇÃO PARA OS ESPAÇOS CULTURAIS SESI/PR – 2019 

Para a PROGRAMAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, localizados nas cidades de: Arapongas, 
Curitiba, Guarapuava, Londrina, Pato Branco, Santo Antônio da Platina e São José dos Pinhais serão 
selecionados até 26 projetos nas áreas de Artes Cênicas, Música, Espetáculos Infantis, Artes Visuais, 
Audiovisual e Literatura de acordo com os cronogramas abaixo estabelecidos: 

MODALIDADES: 
A- Artes Cênicas – Propostas de espetáculos de Teatro, Dança e Circo para palco destinado ao 

público adulto. Visando formação de plateia, valorização dos artistas e grupos paranaenses, 
novas linguagens, pesquisa, qualidade artística e cultural, promovendo e ampliando o acesso ao 
bem cultural ao trabalhador da indústria, seus dependentes e comunidades em que estas se 
inserem. Serão selecionados até 6 (seis) projetos para circular em UMA das duas regiões 
indicadas no quadro, sendo que as regiões serão selecionadas pela comissão de seleção e 
indicadas na publicação do resultado deste edital. EXCLUEM-SE desta modalidade espetáculos 
DIRECIONADOS ao público infantil e espetáculos de rua. 
 

B- Música – Propostas de espetáculos e shows musicais para espaços fechados nas linguagens de 
música POPULAR E ERUDITA destinado ao público adulto. Com a ideia de trabalhar a 
diversidade musical brasileira e suas diferentes vertentes, poder oportunizar um espaço para 
apreciação artística direcionado para o trabalhador da indústria, seus dependentes e 
comunidade local. Serão selecionados até 6 (seis) projetos para circular em UMA das duas 
regiões indicadas no quadro, sendo que as regiões serão selecionadas pela comissão de 
seleção e indicadas na publicação do resultado deste edital. EXCLUEM-SE desta modalidade 
shows e espetáculos DIRECIONADOS ao público infantil e espaços abertos. 
 

C- Infantil – Propostas de espetáculos de Teatro, Dança, Circo e Música destinados ao público 
INFANTIL, em suas diversas linguagens e manifestações artísticas. Com a proposta de fomentar 
a formação de plateia, intercâmbio entre as linguagens e produção artística dos grupos 
paranaenses, pesquisa de relevância no atendimento desta faixa etária. Pensando assim 
estratégias para atender as famílias dos trabalhadores da indústria e comunidades em que estas 
se inserem. Serão selecionados até 8 (oito) projetos para circular em UMA das duas regiões 
indicadas no quadro, sendo que as regiões serão selecionadas pela comissão de seleção e 
indicadas na publicação do resultado deste edital. EXCLUEM-SE desta modalidade espetáculos 
DIRECIONADOS ao público adulto e espetáculos de rua. 

 

 
 

 

REGIÃO A

GUARAPUAVA

PATO BRANCO

CURITIBA (PORTÃO)

PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 7 PROJETO 8 PROJETO 9 PROJETO 13 PROJETO 14 PROJETO 15 PROJETO 16

C - ESPETÁCULO INFANTIL

MAIO JULHO SETEMBRO OUTUBRO

A - ARTES CÊNICAS

MAIO AGOSTO OUTUBRO

B -  MÚSICA

JUNHO SETEMBRO NOVEMBRO

REGIÃO B

SANTO ANTÔNIO DA 

PLATINA

ARAPONGAS

LONDRINA

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6 PROJETO 10 PROJETO 11 PROJETO 12 PROJETO 17 PROJETO 18 PROJETO 19 PROJETO 20

JUNHO JULHO AGOSTO NOVEMBRONOVEMBRO MAIO AGOSTO OUTUBRO

C - ESPETÁCULO INFANTILA - ARTES CÊNICAS B -  MÚSICA

JUNHO SETEMBRO
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D- Artes Visuais – Será selecionada uma exposição itinerante com o objetivo de proporcionar ao 

público o acesso e contato mais estreito com as Artes Visuais, entendida como uma das formas 
de compreensão de mundo. Também fomentar a discussão sobre a diversidade poética e a 
pluralidade da produção artística, ampliando o repertório, a apreciação estética e desenvolvendo 
a criatividade e o exercício crítico do cidadão. Entendemos que as Artes Visuais são 
manifestações artísticas contempladas em sua diversidade, tais como pintura, escultura, gravura, 
desenho, fotografia, instalação, novas tecnologias e outras experiências artísticas. Também 
serão aceitos projetos de exposições que dialoguem com as linguagens da moda, design e 
culturas populares. Neste edital será selecionado apenas 1 (um) projeto de exposição de 
pequeno porte, a ser realizado em espaços expositivos dos centros culturais: Casa Heitor 
Stockler de França, Centro Cultural SESI/AML e Centro Cultural Pato Branco. De acordo com 
cronograma previsto, sendo de responsabilidade do proponente a itinerância, montagem e 
desmontagem bem como sua logística. 
 

 
 

E- Audiovisual – Serão selecionados 2 (dois) projetos de Master Class a serem realizados nas 
cidades de Londrina e São José dos Pinhais alternadamente. Visando a qualificação dos artistas 
e realizadores em audiovisual, privilegiando ações que tragam experiências de relevância 
conceitual e artística representadas por artistas de renome no cenário brasileiro e da américa 
latina. A promoção de ações dessa natureza visa também o fortalecimento da cadeia produtiva 
da indústria do audiovisual oferecendo espaços e recursos para que produtores culturais, 
realizadores de cinema e outros profissionais da área possam discutir, divulgar e promover o 
audiovisual. A proposta de Master Class deve ter duração mínima de 3 horas e máxima de 4 
horas em cada cidade por edição de acordo com os conteúdos, objetivos e metodologia 
apresentados na proposta. 

 
F-  Literatura – Serão selecionados até 3 (três) projetos de incentivo à leitura por meio de contação 

de histórias. Buscando promover a linguagem literária, a imaginação, criatividade e resgate da 
comunicação oral através do encontro incentivando também o gosto e hábito de leitura para o 
público infantil. O Sesi compreende que a formação de leitores é essencial para uma sociedade 
crítica e criativa e dessa forma busca o desenvolvimento tanto de escritores quanto de leitores 
nas diversas faixas etárias. Neste edital serão selecionados projetos voltados ao público infantil 
para circular por UMA das regiões destacadas no quadro abaixo, para levar o encantamento da 
narração de histórias, promover a multiplicação de saberes sobre a arte da narrativa. Em cada 
cidade deverá ser realizada duas sessões no mesmo dia em cronograma ser definido pelos 
espaços culturais SESI-PR. 

 

LITERATURA / CONTAÇÃO – OUTUBRO 
2 sessões por cidade 

GUARAPUAVA 
REGIÃO A PROJETO 

24 PATO BRANCO 

ARTES VISUAIS - projeto 21 - 1 Exposição 

JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

CASA HEITOR LONDRINA PATO BRANCO 

AUDIOVISUAL – projetos 22 e 23 - 2 projetos Master Class 

PROJETO 22 PROJETO 23 

AGOSTO OUTUBRO Setembro NOVEMBRO 

LONDRINA SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS 

LONDRINA SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS 
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CURITIBA (PORTÃO) 

REGIÃO B PROJETO 
25 CURITIBA (CASA HEITOR) 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 

REGIÃO B 

 
PROJETO 

26 
 

ARAPONGAS 

LONDRINA 

 
As datas serão definidas pelos espaços culturais do SESI-PR nos meses acima informados, 

sendo que as regiões serão selecionadas pela comissão de seleção e indicadas na publicação do 
resultado deste edital conforme cronograma acima descrito. 

A comissão irá validar o enquadramento do projeto na modalidade indicada na inscrição pelo 
proponente e poderá desclassificá-lo caso não haja o mesmo entendimento a partir das informações 
apresentadas pelo projeto em detrimento das descrições contidas neste anexo. 
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NOME DO PROJETO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CNPJ TELEFONE

ENDEREÇO COMPLEMENTO

CIDADE UF CEP

E-MAIL

NOME DO RESPONSÁVEL

CPF TELEFONE

ENDEREÇO COMPLEMENTO

CIDADE UF CEP

LOCAL E DATA

ASSINATURA

PROPONENTE PESSOA FÍSICA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

ANEXO III - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

EDITAL XXX - PROGRAMAÇÃO SESI CULTURA PARANÁ 2019/2020 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS
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NOME D O P ROJETO

ITEM DE INSCRIÇÃO (LINGUAGEM)

(   ) MÚSICA           (   ) ARTES CÊNICAS                      (   ) INFANTIL

(   ) EXPOSIÇÃO     (   ) MASTERCLASS CINEMA     (   ) CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

(   ) LIVRE      (   ) 10 ANOS      (   )  12 ANOS      (   ) 14 ANOS      (   ) 16 ANOS      (   ) 18 ANOS 

DURAÇÃO DA AÇÃO

TÍTULO DA AÇÃO / ESPETÁCULO / EXPOSIÇÃO / MASTERCLASS

SINOPSE E RELEASE DO PROJETO

L I NK 'S

EDITAL DE PROGRAMAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS SESI/PR 2019 
 
 
 

 



 

 

 

 

Processo nº 16560/2019 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO PARA OS 
ESPAÇOS CULTURAIS SESI PR  (2019/2020) 

 
EDITAL Nº 020028/2019 

 

 

 

 

NOME DO PROJETO

LISTAR TODOS OS INTEGRANTES DO PROJETO - PROFISSIONAIS DA ÁREA TÉCNICA E ARTÍSTICA COM RG E DRT OU OMB

Não poderão ser alterados os profissionais da ficha técnica do elenco em mais de 20% dos integrantes

Nº

NÚMERO TOTAL DE INTEGRANTES DA FICHA TÉCNICA

ASSINATURA DO PROPONENTE

FICHA TÉCNICA

DRT OU OMBRGNOME DO PROFISSIONAL
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NOME DO PROJETO

NOME DO PROFISSIONAL

FUNÇÃO NO PROJETO

RG DRT / OMB

ENDEREÇO TELEFONE

CIDADE UF CEP

E-MAIL

DESCREVER RESUMIDAMENTE A EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL

ASSINATURA DO PROPONENTE

CURRÍCULO

(Preencher um currículo para cada integrante da ficha técnica)
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NOM E DO PROJETO

DETALHAR OS CUSTOS TOTAIS DO PROJETO DE ACORDO COM O VALOR ENQUADRADO NA MODALIDADE DE INSCRIÇÃO- VIDE QUADRO NO 2.7.2

ASSINATURA DO PROPONENTE

DESCRITIVO ORÇAMENTÁRIO
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ANEXO V 
RIDER ARAPONGAS – ARENA ARTE E CULTURA – SESI ARAPONGAS 

  
Rider Técnico Arena Arte e Cultura 

SESI Arapongas 

Nome do espaço 
cultural: Arena Arte e Cultura - Sesi Arapongas  

Responsável:  Alex Bellançon de Oliveira 
Contato (43) 3275-8868 – alex.bellancon@sistemafiep.org.br  
Endereço: Avenida Maracanã, 3260. Entrada pela rua Caneleirinho. 

Característica do 
local: 

Arena em lona com capacidade para 180 pessoas.  
Possui estrutura metálica ground Q30 com 10m de largura, altura de 5m e 
profundidade de 6m. 
Fundo preto e cortina central vermelha. 1 Camarim. 

Áudio: 

2 Caixas SKP SK 6P – ativas – P.A 
2 Microfones SHURE SV200 
1 Mesa de Som BEHRINGER XENYX H2442USB – 12/24 canais 
3 cabos XLR 10m 
2 cabos 3m (XLR-P10) 
2 pedestais de microfone ASK 
CD PLAYER mp3/wma deck duplo 

Iluminação: 

1 Mesa de comando ETC SMARTFADE 12/48. 
2 Rack Dimmer PL-14  
3 Refletores PC 500W MOVEC 
2 Refletores 1000W – TELEM. 
3 Refletores Elipsoidais 1000W - TELEM 
6 Canhões PAR – Foco 5 
5 Refletores Par Led 64 – RGBWA – S-545 
4 Refletores Par Led 64 – RGBW – NEBULA 8 
Gelatinas (solicitar relação de cores e quantidades disponíveis) 

Palco: 11m x 6,5m 
Há uma camada de EVA e é coberta por uma lona vinílica. 
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RIDER CURITIBA – CASA HEITOR – PALCO 
 
Centro Cultural Sesi 
Heitor Stockler de França 
 
DEPENDÊNCIAS: 
• Capacidade: 40 lugares 

• Piso de madeira; 

• Paredes de alvenaria sem tratamento acústico 

• (01) Sanitário no interior da casa e (01) na parte 
exterior; 

• Estacionamento disponível. Mediante prévio acordo 
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 
• 01 Mesa Digital Smart Fade 24 canais 

• 12 canais de rack 

• 06 Refletores par 38 -60 Leds 10 mm RGB DMX 

• 05 Refletor Par 35 – 220 v 
EQUIPAMENTOS DE SOM 
• 01 Mesa Yamaha MG 124 cx 8 canais 

• 01 CDJ Pioneer 350 – (pen drive e mp3) 

• 02 caixas de som amplificadas ativa AUTO 
Sonic l – PA 

• 02 tripés para caixa de som 

• 06 pedestais para microfone, sendo 2 de mesa 

• 03 Microfones Shure Sm 58 

• 02 Microfones Electro Voice EV N/D 267 a 

• 02 Direct Box 

• 12 cabos de sinal XLR-XLR 

• 01 Cabo XLR-P2 

• 01 Cabo RCA-RCA 

• 01 Cabo HDMI 

• 01 Cabo p10-XLR 

• 04 cabos de sinal P10-P10 
SISTEMA DE PROJEÇÃO 
• 01 tela retrátil 

• 01 tela fixa 

• 02 projetores Epson power lite s27 

• Dvd Blu ray – Sony 
OUTROS EQUIPAMENTOS 
• 6 extensões elétricas = 

• Notebook Lenovo-ThinkPad 

• Suporte para violão 
Rede Elétrica no palco = AC 110 volts 
(Possível puxar 220 v) 
Medidas do PALCO e dependências para 
artistas 
• Comprimento 3,20 metros 

• Profundidade 2,5 metros 

• Altura pé direito 3 metros 
Seis varas elétricas para luz. 
• 1 para a geral e demais sendo dentro da caixa cênica 
 
SALA PARA CURSOS OU PROJEÇÕES 

• 20 lugares 

• Sistema Surround Onkyo 6 pontos 

• Receiver Av Onkyo – HT R 592 

• Subwoofer Onkyo SK 591 
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RIDER CURITIBA – CASA HEITOR – GALERIA 
ESPAÇO EXPOSITIVO CENTRO CULTURAL SESI HEITOR 
STOCKLER DE FRANÇA 
1- Corredor de entrada 
Equipamentos de luz:  
22 bens de exposição já afinados 
Medidas do espaço:  8m x 1,50m 
2-Sótão 
Equipamentos de luz: 
14 refletores Ar 111; 
14 refletores Par 20; 
6 trilhos eletrificados posicionados paralelamente na horizontal; 
6 trilhos eletrificados interligados na vertical do lado direito; 
6 trilhos eletrificados interligados na vertical do lado esquerdo; 
6 dimmers de controle de intensidade de luz. 
Medidas do espaço:  18,5m x 5m 

 

FOTO sótão 
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RIDER CURITIBA – TEATRO SESI PORTÃO 
Teatro Sesi Portão  
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DEPENDÊNCIAS DO TEATRO 
• Capacidade: 172 lugares 
• Piso de Madeira 
• Paredes de alvenaria sem tratamento acústico 
• Camarim 
• (4) sanitários no hall de entrada e (1) no camarim 
• Estacionamento compartilhado 

 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 
• 01 Mesa de comando de iluminação cênica Digital Smart Fade 96 canais 
• 24 Canais de rack 
• 02 Refletores elipso ETC 25-50 Jr sem íris sem porta gobo  
• 06 Refletores PAR 220w #5 
• 02 Refletores PAR 110w #5 
• 12 Refletores pc´s 500w 
• 06 Suportes de piso (Pequeno) 
• 04 PAR LED 

EQUIPAMENTOS DE SOM  
• 01 Mesa de Som AMVW 16xDF Ciclotron 
• 01 CD player mp3 com dois decks 
• 02 caixas de som amplificadas Oneal- PA 
• 02 caixas de som passivas Clarety 150P 
• 02 pedestais para microfone; tipo girafa 
• 02 pedestais para microfone; tipo suporte para mesa 
• 02 microfones com fio Samson R21 
• 02 Direct Box ativos 
• 01 Medusa de palco com 11 entradas 
• 05 Cabos de sinal XLR 
• 02 Cabos de sinal P10 

OUTROS EQUIPAMENTOS 
• 01 Tela fixa retrátil  
• 01 Projetor fixo Epson G5900 
• Duas escadas 
• 1 púlpito de madeira 

MECÂNICA CÊNICA E VESTIMENTA CÊNICA 
• 04 pernas pretas retas 
• 01 rotunda/cortina com abertura no meio 
• Cortina de boca de cena 

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 
• Luz de saídas de emergência 
• Vestimenta cênica anti-chamas 
• Extintor de incêndio  
• Saídas sinalizadas localizadas  
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FUNCIONÁRIOS DO TEATRO 
• O Teatro Sesi Portão conta com um assistente técnico. 

CONTATO 
(041) 3271-8463 
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RIDER GUARAPUAVA – TEATRO SISTEMA FIEP DE GUARAPUAVA 
  
Nome do teatro: Teatro Sistema FIEP de Guarapuava 
Contato Sesi Local: itens de apresentação: Ritchelly Ferreira (42) 3621-3821 
Endereço: Rua Coronel Lustosa, 1736 – Batel 
 
Características do local:  
Teatro com capacidade para 94 pessoas.  
2 eletrovaras não contrapesadas dentro da caixa cênica 
2 eletrovaras não contrapesadas em cima da plateia  
Obs.: todas as varas com cinco vias cada uma dimerizadas 
 
Palco:  
Largura sem urdimento: 9.84mt 
Largura com urdimento: 5.70mt 
Profundidade: 4.34mt 
 
EQUIPAMENTOS DE SOM TEATRO SESI GUARAPUAVA 
- 1 CONSOLE DE SOM ANALÓGICO YAMAHA MG166 – 10 CANAIS + 4 AUXILIARES  
- 2 CAIXAS DE SOM ATIVAS ONEAL ÁUDIO 3OOW. 
- 2 CAIXAS DE SOM PASSIVAS ONEAL ÁUDIO 200W. 
- 2 PEDESTAIS PARA MICROFONE TIPO GIRAFA. 
- 2 DIRECT BOX (DI) PASSIVOS ARCANO.  
 
 
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO TEATRO SESI GUARAPUAVA 
- 1 CONSOLE DE ILUMINAÇÃO STAGE DESIGNER 24 CANAIS DMX. 
- 6 CANHÕES PAR 64 FOCO 5. 
- 3 REFLETOR ELIPSOIDAL TELEM. 
- 4 REFLETOR PLANO CONVEXO (PC) 1000W. 
- 2 RACK DE ILUMINAÇÃO DMX 12X24 KW MPL ILUMINAÇÃO. 
- 5 REFLETOR PLANO CONVEXO (PC) 500W 
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RIDER LONDRINA – CENTRO CULTURAL SESI/AML – TEATRO 
CENTRO CULTURAL SESI/AML LONDRINA 

Contato (43) 33223231 

Endereço: Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130 – Londrina - Centro  

Característica 

do local: 
Capacidade: (número de cadeiras): 126 lugares 
Dimensões do palco: Altura: 5,15m; Largura: 6,97m e 4,81m; Profundidade 7,38m 

Equipamentos de som e imagem Quantidade  
Mixing console Yamaha MG166CX-USB 16-Input 
Instalado na cabine técnica 

01 
 

Mixing console Peavey PV-14 USB 14-Input -Não instalado 01 
 

Caixa acústica ativa 12" - Suspensas nas laterais da boca de cena 02 
 Monitores, passivos- Com amplificador instalado na cabine 
técnica 

02 

Subgrave ativo 01 
Caixa Ativa, 12’’ - Para complemento do P.A. principal.  02 
Microfone dinâmico com fio 02 Microfones EV 267 

02 Microfones SHURE SV100 
01 Microfone Leson SM 58 

 
 Microfones sem fio 

01 Shure  
01 EV 

Pedestal tipo girafa 07 
Pedestal tipo suporte de mesa 02 
Pedestal para caixa 02 
Multi cabo balanceado 12 vias 
Instalado entre o palco e a cabine técnica.  

01 

 Direct box/ balanceador de sinal de áudio 03 
Cabos XLR / XLR 08 
Cabos P10 / P10 03 
Cabos XLR/P10  02 
Cabos RCA / P2 01 
Cabos speakon macho/ speakon macho 02 
Equalizador Behringer 02 
Compressor Behringer  01 
Crossover Behringer 01 
DJ Mixer Behringer 01 
CDJ – 200 Pioneer 01 
Telão para projeção, tela tipo elétrica com tecido em PVC branco 
frontal; com medidas para projeção de 5,00 x 3,12m. Controle na 
cabine. 

01 

Projetor multimídia brilho de 4200 LUMENS 01 
Equipamentos de Iluminação Quantidade  
RACK DE POTÊNCIA CI- TRONICS 12 C.  03 
MESA DE COMANDO 24/96 canais Smart fade 01 
PROJETOR PC 500 WATTS TELEM - PC 500 
 

11 Com porta filtro e bandor 

PROJETOR PC 1.000 WATTS - PC 1.000 03 Com porta filtro e bandor 
PROJETOR PAR 64 14 
PROJETOR PAR LED RGBW – 3W 08 (Fixos: 04 Geral frente e 04 contra luz) 
PROJETOR ELIPSOIDAL ETC JÚNIOR ZOOM 01 Sem porta gobo e íris 
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PROJETOR ELIPSOIDAL STAR LIGHTING  
03 Sem porta gobo e íris 

 

MAPA DE PALCO TEATRO – ILUMINAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETOR 
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RIDER LONDRINA – CENTRO CULTURAL SESI/AML – GALERIA 
CENTRO CULTURAL SESI/AML LONDRINA 
Contato (43) 33223231 
Endereço: Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130 – Londrina - Centro  
Equipamentos  Quantidade  
Refletores spot Ar 111 31 
Refletores par 38 30 
Projetor Nec Vt470  
Projetor Panasonic PT-TW231RU 01 
Tela retrátil 02 
Ground Q15 01 
Pontos de tomada na parte superior das paredes 4 
Trilhos eletrificados dimerizáveis em 5 setores 25 

 

 
Planta galeria Centro Cultural SESI/AML- Londrina 
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RIDER PATO BRANCO – CENTRO CULTURAL – TEATRO 

Nome do espaço cultural: CENTRO CULTURAL SESI PATO BRANCO 

Responsável: Maurício Mezzomo Dias 

Contato: (46) 3220-5524 

Endereço: Rua Xingu 833 - Amadori Pato Branco PR 

Características do local: Capacidade: 212 Lugares;                                                                                
Medidas do palco: 10m de largura de boca de cena; 9m de profundidade de palco; 4,5m de 
altura. 

 QTDE EQUIPAMENTOS 

1 MESA DE SOM 01 V 96 16 CANAIS 

1 MESA ILUMINAÇÃO SMARTFADE 24 X 96 

1 APARELHO KRAMER DISTRIBUIDOR DE VÍDEO 

1 APARELHO BLU RAY 

1 APARELHO DE DVD 

1 TELA LCD DE RETORNO 

1 APARELHO DE CD COM SCRASH (DUAS GAVETAS) 

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

2 P.A. - CAIXAS DE SOM SUB PEEKER SOUND 18” 

2 SIDER - “2 – CAIXAS DE SOM PEEKER SOUND 12” PEDESTAL 

2 RETORNO - CAIXAS DE SOM DAD 12” 

18 CANHÃO PAR 

9 SET LIGHT 

7 ELIPSOIDAL 

14 PC 

4 REFLETOR LED 18X8 W RGBW 4IN1 – NEBULA 8 

6 DIMMER MK1 CI TRONICS 

1 MAQUINA DE FUMAÇA DMX 2500 

1 MICROFONE SEM FIO DE BASTÃO SHURE PGX 
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2 MICROFONE SV 100 SHURE COM CHAVE LIG/DES 

 

 

 

  

Quadro elético de distribuição com botoeiras de acionamento de 
iluminação na porta 
 
 
Eletrocalha 200x50mm 
 
 
Eletroduto de ferro galvanizado ¾“ 
 
 
Luminária de sobrepor 
 
 
Trilho eletrificado, comprimento 2metros, com terminais e emendas 
 
 
 
 
Trilho eletrificado, comprimento 2metros, com terminais e emendas 
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PATO BRANCO – GALERIA 
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RIDER SANTO ANTÔNIO DA PLATINA – TEATRO SESI 
Nome do espaço 
cultural: TEATRO SESI SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 

Responsável:  Beatriz Rodrigues Cunha 
Contato (43) 3534- 8154 
Endereço: Rua José Vieira Gusmão, 850 – Santo Antônio da Platina -PR  

Característica do 
local: 

Capacidade: (número de cadeiras): 100 lugares 
Dimensões do palco: Altura: 4,5m; Largura: 10,40m Profundidade 3,40 m 
 

Equipamentos de iluminação e som  Quantidade  
Mesa de som marca WATTSON - modelo: AMVW – 16x 0 DF 
CICLOTON; 

01 
 

Mesa de luz marca STAR LIGHTING 24 CANAIS – DIGITAL - 
modelo CH mesa DMX 4 CH 

01 
 

Caixa de som ativa – Marca Oneal- tem entrada SPEAKON E 
XRL300 w RNSWOOFR 15 – DRIVETI – USV – SV PLAYER 

02 

Caixa de som passiva – Marca Oneal – ENTRADA SOMENTE P10 
- 200W RNS WOOFER 15 – DRIVEI.  

02 

Plug speakon 02 
Conversores de sinal de áudio direct box passivo;   02 
Multicabo de 25m com medusa de 16 canais com conector XLR e 
P10 

01 

Dimmers - DX 1016 mpl 02 
PROJETOR ELIPSOIDAL TELEM com porta gel  04 
PROJETOR PC 1.000 WATTS - PC 1.000 com porta gel  07 
PROJETOR PAR 64 com porta gel  10 
Porta gobo para refletor elipsoidal  03 
Bandor para refletor  02 
Pedestal para microfone  02 (01 sem cachimbo)  
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RIDER SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – TEATRO SESI 
Teatro Sesi São José dos Pinhais  

 

 

DEPENDÊNCIAS DO TEATRO  
• Capacidade: 117 lugares;  
• Piso de madeira;  
• Paredes de alvenaria sem tratamento acústico  
• Copa;  
• (2) Sanitários no hall de entrada e (1) no camarim;  
• Não há estacionamento disponível.  

 
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO  

• 12 Projetores PAR 575w Até 750w ETC Source Four Par – focos cambiáveis #1 #2 #5 #6;  
• 06 Projetores Elipsoidal ETC-Source Four Jr 25°- 50°;  
• 01 Projetor tipo PAR (LED) ETC Desire D40;  
• 09 Projetores Fresnel ETC Scena 650/1000s;  
• 4 Refletores para ciclorama Tipo Set Light;  
• 09 Projetores Pean Bean;  
• 01 Mesa de comando de iluminação cênica (console) ETC Ion;  

 
EQUIPAMENTOS DE SOM  

• 02 Caixas acústicas ativas, tipo subwoofer =marca Peecker Sound Psut -8ASE/A;  
• 04 Caixas acústicas ativas, tipo line Array = marca Peecker Sound UT-Psut 8TE;  
• �  
• 01 Cdj de reprodução para CD/MP3 de alta qualidade = Stanton c.502;  
• 12 Microfones Samsom R21;  
• 01 Matriz de Vídeo e Áudio = Kramer VP-728;  
• 02 Caixas acústicas ativas = Xtreme – xt Mon15/A;  
• 02 Microfones de voz tipo bastão SEM FIO = AKG Ht40 mini Pro;  
• 02 Microfones de voz tipo auricular SEM FIO = AKG C544L;  
• 02 Caixas acústicas ativas = Peecker Sound -4012 MH/A;  
• 04 Caixas acústicas passivas = X-treme XTMon12/A;  
• 01 Console/mesa Digital = YAMAHA 01V96i;  
• 01 conversor D/A & A/D = Behringher Ultragain Pro-Digital A/D e D/A ADA8000;  
• 02 Microfones de voz tipo bastão COM FIO = Shure SV100;  
• 04 Pedestais para microfone; tipo girafa;  
• 04 Pedestais para microfone, tipo suporte para mesa;  
• 04 Pedestais para microfone tipo garra;  
• 04 Direct Box passivos  

 
OUTROS EQUIPAMENTOS  

• 01 Projetor para cinema digital Panasonic Ex600 VGA;  
• 01 Leitor BLU-RAY Disc Player = PHILIPS;  
• 01 Leitor DVD Player = Sony DVP–SR320;  
• 01 Apresentador laser para multimídia = Logitech zoom;  
• 01 Máquina de fumaça Martin Magnun 2500 hz;  
• 4 extensões elétricas = 3 metros cada 
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Redes Elétricas no palco = AC 110/220 volts.  
MECÂNICA CÊNICA E VESTIMENTA CÊNICA  

• 01 Telão 7,00 x 5,00m para projeção (retrátil);  
• 08 Pernas pretas retas;  
• 01 Pórtico metálico;  
• 04 Varas de iluminação cênica;  
• 04 Varas metálicas de cenário móvel completa;  
• 02 Varas de iluminação cênica fixa;  
• 04 Varas catracadas metálicas de cenário móvel completa;  
• 03 Bambolinas preta reta confeccionada em brim cenotécnico;  
• 08 Torres de iluminação móvel, medindo 2,50 x 0,40 m tipo escada;  
• 01 Cortina nobre de boca de cena;  
• 01 Rotunda;  
• 01 Panorama fundo. 6,00 x 5,00m;  
• 01 Lambrequim em veludo 100%;  
• 08 Varas balancinho para as pernas pretas.  

 
Medidas do PALCO e dependências para artistas  

• Pé Direito utilizável no palco = 5 metros 


