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ESCLARECIMENTO I – 8º 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:  
Me preocupo em fazer essa escolha sem saber se as apresentações irão se concentrar em Curitiba ou 
se há chance de ter também no interior do Estado, já que a seleção dos locais é feita pelo SESI. Essa 
possibilidade impacta diretamente no orçamento, devido o deslocamento ou seja na escolha da 
modalidade. Como eu posso fazer esse cálculo/escolha? O que levar em consideração?  
RESPOSTA 01:  
Como a escolha são para três espaços diferentes, levar em consideração hospedagem, alimentação, 
transporte, pois em pelo menos um espaço dependendo da categoria será necessário a viagem. 
 
 
PERGUNTA 02:  
A inscrição para as modalidades C, D, E são para espetáculos individuais ou uma empresa/produtora 
pode propor uma programação cultural? 
RESPOSTA 02:  
A pessoa jurídica pode propor um projeto por Linguagem em qual modalidade ela desejar (C, D ou 
E) sendo que poderá escolher até três locais para sua realização. A modalidade é o proponente que irá 
indicar, conforme os artigos 1.4 e 2.2.3 do projeto no link: 
http://app2.fiepr.org.br/licitacao/pub/arquivos/54348153cde352fec58488d8c764cba2.pdf 
 
 
 
PERGUNTA 03:  
Quais os critérios para enquadramento de um projeto na categoria C, D ou E?  
RESPOSTA 03:  
Conforme descrição da linguagem Música o critério de enquadramento é: Shows musicais de 
diferentes gêneros. Podendo ser no âmbito da música erudita ou popular, canção ou instrumental. 
Direcionado a artistas locais ou de outras localidades, com repertórios autorais, releituras ou tributos. A 
proposta poderá contemplar até 03 locais para as apresentações de JUNHO à NOVEMBRO de 2017. 
Sendo que o proponente que escolhe em qual modalidade se enquadra de acordo com os valores 
estipulados. 
 
 
PERGUNTA 04:  
Nas categorias A e B, poderá ser adicionada à programação artística artistas de outros Estados ou 
serão aceitos somente artistas locais?  
RESPOSTA 04:  
Somente artistas locais conforme descrito no Anexo II sobre as modalidades A e B da Linguagem 
Música. 
 
 
PERGUNTA 05:  
Os gastos de produção e pré-produção para todas as categorias, incluindo hospedagem, alimentação, 
aluguel... terão que estar previstos neste valor de R$ 2.500,00 / por apresentação ou são custos por 
fora, sendo este valor somente o de cachê? 
RESPOSTA 05:  
O valor de R$ 2.500,00 é o valor total produção (hospedagem, alimentação, cachê e demais custos 
que a proponente venha demandar).  O aluguel do ambiente é por conta do SESI. 
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PERGUNTA 06:  
Nas categorias A e B o edital cita artistas diferentes, isso quer dizer que não podem ser repetidos? 
RESPOSTA 06:  
Correto o entendimento, não poderão ser repetidos os artistas. 
 
 
PERGUNTA 07:  
Exemplo: o artista João tem um show em formato solo (com um título) mas também faz parte de um 
grupo de trio (com outro título artístico), isso pode acontecer ou este artista não pode estar presente 
em duas apresentações diferentes com formações e repertório diferentes?  
RESPOSTA 07:  
Sim, poderá estar em duas apresentações diferentes, desde que com títulos e proponente (CNPJ) 
diferentes. 
 
 
PERGUNTA 08:  
Nas categorias C, D ou E, pode ser o mesmo show em localidades diferentes (como pede o edital) ou 
teria que ser shows diferentes com artistas diferentes para até 03 locais diferentes? 
RESPOSTA 08: 
Deverá ser apresentado o mesmo show nos 03 (três) locais, nas categorias C, D e E.  
 
 
 
PERGUNTA 09:  
Com relação ao CADASTRAMENTO, é possível cadastrar e se inscrever no edital com MEI - MICRO 
EMPRESA INDIVIDUAL?  
RESPOSTA 09: 
Sim, desde que a documentação apresentada esteja de acordo com a solicitada em Edital. 
 
 
PERGUNTA 10:   
Na modalidade Artes Cênicas A, são quantas apresentações em cada unidade? 
Neste edital não está especificado quantas apresentações o SESI irá adquirir por localidade escolhida. 
Ainda que sejam até três as localidades por escolher. A respeito da categoria Artes Cênicas A. 
RESPOSTA 10:  
Para as Modalidades de Artes Cênicas, serão apenas uma apresentação em cada local, podendo o 
proponente escolher até 3 locais diferentes. 
 
 
 
PERGUNTA 11:   
No edital, há a indicação de envio da carta de liberação do ECAD na inscrição do projeto no entanto, a 
carta de liberação do ECAD acontece somente quando há data, hora e confirmação do espetáculo. 
Como devemos proceder? 
RESPOSTA 11: 
O que é solicitado no edital é a carta de liberação de direitos autorais, sobre o ECAD o proponente 
deve estar ciente que terá que realizar o pagamento ou liberação junto ao órgão caso seu projeto seja 
selecionado, pode enviar uma carta/declaração confirmando que se responsabilizará pela taxa caso a 
mesma exista. 
 
 
PERGUNTA 12:  
Na ficha técnica deve conter apenas o nome dos profissionais que estarão presentes pessoalmente na 
realização das atividades (caso o projeto seja selecionado), ou o nome de todos que contribuíram na 
elaboração do projeto, como direção, trilha sonora, etc?  
RESPOSTA 12:  
A ficha técnica completa, ou seja, o que o proponente considera que agregará no currículo para a 
seleção. 
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PERGUNTA 13:  
Ao ler o edital, parece que está voltado a produtoras que inscrevem vários grupos em um mesmo 
projeto (item 2.1 e 2.2 do anexo II), para preenchimento de toda a programação. Eu, como artista, 
posso inscrever meu projeto com um único espetáculo para circular nas unidades do SESI? 
RESPOSTA 13:  
Poderão participar todos os interessados, desde que possuem empresa jurídica, podendo inclusive ser 
MEI.  
 
 
PERGUNTA 14:  
O orçamento do projeto está limitado ao valor por apresentação descrito no edital? Existe algum tipo de 
ajuda de custo com viagem/hospedagem/alimentação? 
RESPOSTA 14:  
O valor disponibilizado já estão inclusos dos os custos (viagem/hospedagem/alimentação) 
 
 
 
PERGUNTA 15: 
É possível inscrever o mesmo projeto em modalidades diferentes, de forma a aumentar a quantidade 
de apresentações e assim viabilizar uma turnê maior? (devido aos custos de viagem). 
RESPOSTA 15: 
O proponente poderá se inscrever apenas com um projeto por linguagem artística, ou seja, um para 
Artes Cênicas; um para Música; um para Artes Visuais e Audiovisual e um para Literatura, nas 
modalidades não há esta possibilidade. 
 
 
PERGUNTA 16: 
Estou montando um projeto de artes cênicas. Pagamento de elenco, por exemplo, entra na proposta? 
Porque eu basicamente teria a despesa de combustível e alimentação apenas, visto que o espetáculo 
já possui tudo o que necessita, seriam apenas as despesas para apresentação. E no edital diz que 
paga o valor de R$ 2.000,00 por apresentação, esse valor é para o pagamento desta proposta 
orçamentária. 
RESPOSTA 16: 
A proposta orçamentária deve englobar cachês dos atores, técnicos, caso precise de algum 
equipamento extra que não contém nos riders dos teatros, alimentação, transporte, taxas, ou seja, tudo 
que o espetáculo necessitar além do que já consta na descrição dos espaços. Material gráfico, 
assessoria de imprensa é o SESI que realiza. 

Curitiba, 02 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 


