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ESCLARECIMENTO I – 9º CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 206/2014 

 
 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao 
edital acima relacionado, conforme segue:  
 
 
PERGUNTA 01:  
Como a prestação de contas deverá ser feita? 
RESPOSTA 01: 
Não há necessidade de enviar prestação de contas. 
 
PERGUNTA 02:  
O contratado deverá apresentar somente a nota fiscal do proponente/empresa contratada ou deverá 
apresentar também notas fiscais ou comprovantes de despesas em conformidade com a planilha de 
custos do projeto? Como no caso de prestação de contas de projetos da lei rouanet ou mecenato? 
RESPOSTA 02: 
Em relação às notas, devem ser somente do proponente, que é o responsável por todas as demais 
contratações. 
 
PERGUNTA 03:  
Em relação ao edital 9º CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL SHOW SESI MÚSICA 2017, gostaria de 
saber se a carta de anuência pode ser digital, já que tenho que pegar de gente de todo o brasil? 
RESPOSTA 03: 
Pode ser digital sim! 
 
PERGUNTA 04: 
Se for uma banda, devo pegar a carta de todos os integrantes da banda, ou somente de um 
representante da banda (algum integrante ou produtor)? 
RESPOSTA 04: 
Pode ser somente do representante legal da banda. 
 
PERGUNTA 05: 
Para as cinco opções de show, temos que convidar cinco artistas diferentes? 
O grupo local pode ser o mesmo para as cinco apresentações? 
Ou terão que ser cinco shows com cinco artistas locais diferentes e cinco artistas convidados também 
diferentes? 
RESPOSTA 05: 
A proposta deve contemplar cinco shows diferentes com cinco artistas locais diferentes conforme 
descrito no item 2 (LOCAIS E VALORES) do edital. 
 
PERGUNTA 06: 
No edital diz que cada proponente pode enviar até 5 propostas de shows diferentes, sendo 3 a serem 
realizados em Curitiba, 1 em Ponta Grossa e 1 em Cascavel. Há a obrigatoriedade de inscrever os 5 
shows ou pode-se inscrever um número menor de shows? 
RESPOSTA 06: 
Sim, pode inscrever menos shows.  Pois é até 5 shows.  
 
PERGUNTA 07: 
As propostas de shows têm que ter alguma afinidade entre si ou podem ser bem distintos? Precisam 
ter uma coerência de linguagem? 
RESPOSTA 07: 
Não necessariamente, pode cada um ter um seguimento de estilo e público diferente. 
 
PERGUNTA 08: 
Para cada proposta de show no projeto técnico é uma série de documentos separados, certo? 
RESPOSTA 08: 
Sim, tem que mandar ao que se refere a cada show especificamente. 
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PERGUNTA 09: 
Na “Descrição Técnica da Proposta” é preciso o envio da lista das músicas, bem como as letras? No 
cabeçalho não fica claro.  
RESPOSTA 09: 
Lista das músicas, não precisa das letras. 
 
PERGUNTA 10: 
Na ficha técnica, existe uma real exigência pelo DRT ou OMB ou só colocamos quando os artistas 
tiverem? 
RESPOSTA 10: 
Só colocar daqueles que tiverem. 
 
PERGUNTA 11: 
Um representante legal da banda pode assinar a carta, porém o que caracteriza esse representante 
legal? Por exemplo, as bandas com quem trabalho, o responsável no dia-dia é o produtor. Mas o 
produtor é dono da empresa que tem um CNPJ de produção, o nome artístico da banda não aparece 
em lugar nenhum em contrato social. Mas de qualquer forma o trabalho dele é ser responsável pela 
banda. Serve? Essa carta deve ter reconhecimento de firma? 
RESPOSTA 11: 
Deve ser uma carta do produtor, sem necessidade de reconhecer firma. 
 
PERGUNTA 12: 
Outra dúvida, na carta de intenção, tem que colocar o nome do artista e a empresa pela qual ele é 
representado. Se ele não tiver representação por empresa, somente ele mesmo, como faz?  
RESPOSTA 12: 
Se ele não for representado por uma empresa, significa que a produtora vai contratar diretamente o 
artista, confere?  Então ele, como pessoa física, assina e preenche os dados de seus documentos.  
 
PERGUNTA 13: 
Se for uma banda, representada por uma empresa, como vou preencher o nome conforme RG e CPF? 
RESPOSTA 13: 
Pode colocar o nome da banda e a empresa que os representa. No caso, o responsável pela 
contratação dos mesmos.  
 
PERGUNTA 14: 
O meu projeto contempla 3 bandas diferentes. Preciso colocar o currículo de todos os integrantes? Ou 
um currículo da banda? 
RESPOSTA 14: 
Devem ser enviados o currículo da BANDA e de todos os INTEGRANTES. 
 
PERGUNTA 15: 
Se for uma banda, preciso de uma carta de cada integrante assinado pelo mesmo ou por um 
representante? Ou uma carta da banda? E se o representante for um produtor CNPJ.  
RESPOSTA 15: 
Pode-se ter apenas um representante PESSOA FÍSICA que assine pela banda ou um representante 
PESSOA JURÍDICA. 
 
 

Curitiba, 29 de março de 2017. 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
SISTEMA FIEP 

 

 

 


