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ESCLARECIMENTO I 

 
5º EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTURAIS DE 

ARTES CÊNICAS E DE MÚSICA PARA CIRCUITO CULTURAL SE SI – 
PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES DE 2016 

 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna público o 
ESCLARECIMENTO referente ao edital acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01: No item 4.h.V, diz que é necessário apresentar o certificado do MEI e 

o Registro Comercial. Contudo minha contadora esclareceu que o registro na Junta 

Comercial do MEI se dá pelo NIRE, cujo número está no próprio certificado. Para 

inscritos no MEI, não há Registro Comercial em separado.  

Pergunto se o NIRE é válido para credenciamento no referido edital como Registro 

Comercial. 

 
RESPOSTA:  Sim o NIRE é válido, verificar se consta no lado esquerdo do Certificado 
do MEI. 
 
PERGUNTA 02: Conforme o item 3.1 do edital de credenciamento a empresa terá 

que enviar os documentos a todas unidades Sesi interessadas.  Não tenho interesse 

em me credenciar em todas, somente em Curitiba, porem quero participar do Edital do 

Circuito Cultural Sesi que afirma que as apresentações musicais serão feitas em 12 

cidades distintas. Para participar do edital Circuito Sesi tenho que ser credenciada em 

todas essas cidades? 

 
RESPOSTA:  Neste caso será necessário o Credenciamento apenas para o DR – 

Departamento Regional – SEDE, porém a empresa que for aprovada deverá fazer os 

shows nas 12 cidades distintas. 

 
PERGUNTA 03: No item 4 Requisitos para Credenciamento/ primeiro paragrafo (sic), 

afirma que os técnicos responsáveis pela recepção poderão comparar as copias 

simples com os originais e realizar carimbos de autenticação. Ainda esta sendo feito 

isso?  

 

RESPOSTA:  Sim, para isto a Credenciada deverá entregar as documentações no 

Endereço Av. Candido de Abreu, 200 – 1º andar em Curitiba e falar com Joseane ou 

Silmara. 
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PERGUNTA 04: Ainda no item 4 Requisitos para Credenciamento/ paragrafo “a”, 

solicita que a carta seja redigida em papel timbrado. É isso mesmo? Sou MEI, como 

faço, não tenho papel timbrado? 

 

RESPOSTA:  Não há problema, poderá ser feito em folha comum, devendo constar o 

carimbo indicando o CNPJ da empresa. A assinatura deverá ser do próprio MEI e de 

próprio punho, podendo ser dada na hora em que for entregar a documentação. 

 
PERGUNTA 05: O paragrafo “j” do item 4 solicita que se apresente um portfolio da 

empresa. Como disse sou MEI e eu mesmo produzo os meus shows e geralmente 

não sai o nome da empresa no programa artístico. Posso encaminhar o portfolio 

artístico, uma vez que sou eu mesmo o produtor? 

 

RESPOSTA:  O que solicita é um Portfólio ou um Currículo Vitae, então pode ser 

colocado todos os shows e programas e onde foram realizados. Poderão também ser 

anexados prospectos onde aparece o nome da empresa. 

 
 
PERGUNTA 06: A conta corrente precisa estar cadastrada com o CNPJ do MEI, ou 

pode ser uma conta corrente pessoa física com o mesmo nome do MEI? 

 
RESPOSTA:  Sim, é necessário que a empresa credenciada possua conta corrente 

Pessoa Jurídica, com o CNPJ. Só será possível realizar pagamentos via conta 

corrente de Pessoa Jurídica. 

 
Curitiba, 28 de dezembro de 2015. 
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