COMUNICADO I
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS PARA CIRCUITO CULTURAL SESI/PR – 2019
EDITAL Nº. 881/2018

O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública COMUNICADO referente ao
edital de licitação acima relacionado, conforme segue:
Onde se lê:
2.2.3

O Projeto Técnico deverá ser apresentado para cada espetáculo 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):

2.7.1

Para os 6 espetáculos de música e /ou artes cênicas para espaços fechados, o valor de cada circulação
será de R$ 78.000,00 para cada espetáculo, sendo que cada um contemplará 13 cidades.
Para os 2 espetáculos de rua, o valor da circulação será de R$ 42.000,00 para cada espetáculo, sendo
que cada um contemplará 7 cidades

2.7.2

2.5 CADASTRO NO SISTEMA DA ÁREA DE COMPRAS (WBC)
2.5.1 Além dos documentos relacionados nos itens 2.1 e 2.2, o proponente deve cadastrar-se no sistema de
compras WBC do SESI/PR (no endereço eletrônico: http://compras.fiepr.org.br). O cadastro é obrigatório,
pois tem como objetivo o recebimento das autorizações de prestação de serviços (pedidos de compra) e
trâmites de pagamento.

Leia-se:
2.2.3

2.7.1
2.7.2

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):
Para os 6 espetáculos de música e /ou artes cênicas para espaços fechados, o valor total de cada
circulação será de R$ 78.000,00, sendo que cada circulação contemplará 13 cidades.
Para os 2 espetáculos de rua, o valor total de cada circulação será de R$ 42.000,00, sendo que cada
circulação contemplará 7 cidades

2.5 CADASTRO NO PORTAL DO FORNECEDOR
2.5.1
Além dos documentos relacionados nos itens 2.1 e 2.2, os proponentes selecionados deverão efetuar
o cadastro no Portal do Fornecedor e serão orientados após a publicação do resultado.

Curitiba, 16 de janeiro de 2019.

Atenciosamente,
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP

N.J.S
CPL
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