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CHAMAMENTO PÚBLICO 

6º EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS PARA O TEATRO DO 

CENTRO CULTURAL SESI/AML DE LONDRINA PARA O ANO DE 2016. 

 

O Serviço Social da Indústria – SESI, Departamento Regional do Paraná, informa aos 

interessados os procedimentos para apresentação de projetos artístico-culturais para 

o Centro Cultural SESI/AML, para o ano de 2016. 

O presente chamamento cumpre apenas função informativa em relação à 

programação cultural prevista para 2016. Serão aceitas e analisadas somente as 

propostas/projetos que obedecerem às condições e requisitos técnicos descritos. 

  

DATA PARA INSCRIÇÃO:  25/02/2016 até  24/03/16 as 18h00 

DATA PREVISTA DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 28/03/16 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

a) O presente edital de chamamento visa identificar propostas e projetos artísticos 

que se adequem com os objetivos do SESI-PR, voltados à formação de plateias para 

as linguagens de Artes Cênicas e Música. 

b) Os projetos serão selecionados para atividades no decorrer do ano de 2015, 

podendo ser este prazo prorrogado por mais um ano. 

c) ARTES CÊNICAS: Serão selecionados até 3 (três) grupos/artistas para compor o 

quadro anual de apresentações no Teatro/ Sala Multiuso do Centro Cultural 

SESI/AML (ANEXO III), de acordo com os critérios de seleção constantes neste 

edital. Serão habilitados 6 (seis) projetos, em ordem de classificação, considerados 

suplentes.  

d) MÚSICA: Serão selecionadas até 3 (três) grupos/artistas para compor o quadro  

anual de apresentações no Teatro/ Sala Multiuso do Centro Cultural SESI/AML. 

Serão habilitados 6 (seis) projetos, em ordem de classificação, considerados 

suplentes. 

e) Cada projeto deverá cumprir 2 apresentações de acordo com o anexo III constante 

neste edital. 
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2. LOCAL DE REALIZAÇÃO  

As atividades serão desenvolvidas no Teatro ou Sala Multiuso do Centro Cultural 

SESI/AML localizado em Londrina:  

• Londrina – Centro Cultural SESI/AML, Praça Primeiro de Maio, 130 86010-120 

(em frente a Concha Acústica). Capacidade teatro 126 lugares; Capacidade Sala 

Multiuso 50 lugares.  

  

3. CONDIÇÕES GERAIS  

a) Serão permitidas inscrições de projetos para compor o programa do Centro 

Cultural SESI/AML nas seguintes modalidades:  

• Artes Cênicas;  

• Música; 

b) O presente Chamamento Público para Seleção de Projetos Culturais obedece ao 

disposto no Edital de Credenciamento nº 206/2014 e Consolidação, de serviços de 

Cultura e Arte, e ao Regulamento de Licitações de Contratos do SESI – Resolução nº 

01/2011 – DN e alterações posteriores.  

c) A pessoa jurídica que queira participar da seleção deverá estar cadastrada junto ao 

SESI para prestação nos termos do edital de credenciamento CR 206/2014, o qual 

está em vigor. O edital está disponível no site 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html/ em “Regulamento de Credenciamentos”.  

d) Somente poderão concorrer produtoras legalmente constituídas como pessoas 

jurídicas, sendo vedada a participação de escolas, fundações privadas e órgãos 

públicos.  

e) Ressaltamos que toda a documentação requisitada deverá estar em dia, 

respeitando o critério de validade.  

f) O Termo de Credenciamento será firmado somente com o preenchimento de todos 

os requisitos constante no edital de credenciamento 206/2014 - Prestadores de 

serviços de Cultura e Arte. 

g) Para as pessoas jurídicas já cadastradas no SESI no Edital 206/2014: Não será 

necessária a reapresentação dos documentos para credenciamento, apenas do 

Projeto Técnico (item 4.2 deste Chamamento Público), até às 18h do dia 12 de 

março de 2014.  

h) IMPORTANTE: O SESI-PR SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR O FORMATO OU NÃO 

REALIZAR AS PROGRAMAÇÕES/ATIVIDADES E/OU AINDA INCLUIR PROJETOS 

PRÓPRIOS OU ESPECIALMENTE CONVIDADOS, DE ACORDO COM SEUS OBJETIVOS 

DE ATUAÇÃO.  

i) A seleção dos projetos não implica de por si só na sua contratação.  
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4. DOCUMENTOS A APRESENTAR  

4.1 Os envelopes abaixo descritos deverão ser entregues pessoalmente ou enviados 

por correio para o endereço: CENTRO CULTURAL SESI/AML - PRAÇA PRIMEIRO, 130 

86010-120 – CENTRO / LONDRINA-PR. Não serão admitidos envelopes entregues 

após a data limite. No que se refere a envelopes enviados por correio, a data limite 

de postagem é a data limite de inscrição. 

4.2 Para credenciamento no Edital 206/2014:  

a) Consultar o edital de credenciamento nº 206/2014 no link:  

http://app2.fiepr.org.br/licitacao/pub/arquivos/a1470cebfddeb4fe78c64d6f5382c5f0.

pdf  

b) A documentação não será devolvida aos proponentes;  

c) Serão excluídos os projetos cuja documentação de credenciamento estiver 

incompleta.  

d) Não serão aceitas inscrições via e-mail ou outro meio eletrônico, que não os 

descritos neste Edital.  

e) Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados em envelope 

próprio (não necessariamente lacrado) até a data limite das inscrições, contendo 

na parte frontal externa a seguinte descrição (sugestão):  

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 
EDITAL Nº 206/2014 – SERVIÇOS DE CULTURA E ARTE 

RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 

TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

4.3 PROJETO TÉCNICO  

a) O Projeto Técnico deverá ser apresentado EM UM OUTRO ENVELOPE PRÓPRIO E 

DEVIDAMENTE E LACRADO, até a data limite paras inscrições, contendo na parte 

frontal externa a seguinte descrição (sugestão):  
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PROJETO TÉCNICO 
EDITAL Nº 206/2014 – SERVIÇOS DE CULTURA E ARTE 

SERVIÇOS DE CULTURA E ARTE CENTRO CULTURAL SESI/AML 
A/C PAULA SANDRESCHI 

TÍTULO DO PROJETO:  
 
RAZÃO SOCIAL:  
 
ENDEREÇO:  
 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO:  
(Identificar a modalidade do projeto SESI-PR na qual está se inscrevendo  
conforme especificação abaixo:)  
 
MODALIDADE:  
Artes Cênicas  
• Montagens Cênicas Não Inéditas  
• Montagens Cênicas Inéditas  
Música  
• SESI Música - Série Popular  
• SESI Música - Série Erudita  
 

 

b) O Envelope do Projeto Técnico deverá conter os seguintes documentos:  

I. Ficha de Inscrição (ANEXO IV) e Declaração (ANEXO V); 

Obs: FAVOR NÃO ESQUECER DE MENCIONAR A DATA PRETENDIDA BASEADA 

NO ANEXO III 

II. Sinopse do espetáculo;  

III. Cópia do texto, para o caso de espetáculo teatral, e das letras das músicas no 

caso de Show;  

IV. Proposta artística do espetáculo cênico ou do show musical, em no m máximo 

vinte (20) linhas;  

V. Número de pessoas imprescindíveis na viagem, com as respectivas funções no 

espetáculo;  

VI. Currículo do proponente e dos artistas integrantes do projeto;  

VII. Ficha técnica completa, com os respectivos RG e/ou 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);  

VIII. Material de imprensa, fotos (2 MB de tamanho, em alta resolução e 300 DPI, 

em JPEG), programas, cartazes e outros documentos que informem sobre o 

espetáculo, bem como as atividades da produtora ou do grupo gravados em 

Mídia Digital (CD ou DVD);  
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IX. A proposta deverá ter como prazo de validade mínima de 240 (duzentos e 

quarenta) dias, contado da data de sua apresentação.  

X. Apresentação do espetáculo (cênico ou musical) em Mídia (DVD).  

XI. Os resultados da seleção dos projetos serão publicados nos sites: 

www.sistemafiepr.org.br/licitacao e www.sesipr.org.br/cultura. 

 

4.4 OBSERVAÇÕES:  

a) Os envelopes deverão ser entregues, no prazo previsto no preâmbulo deste edital 

no Centro Cultural SESI/AML, situado na Praça Primeiro de Maio, 130 – em frente a 

Concha Acústica, cep 86.010-120,  A/C PAULA SANDRESCHI. No caso de envio 

postal, deverá ser respeitado o prazo de envio previsto neste edital, ou seja, deverá 

ser acusado o recebimento do documento pela Cultura até as 18h00 do último dia 

de envio previsto neste edital, NÃO SENDO CONSIDERADA A DATA DA POSTAGEM;  

b) Será aceita a apresentação de SOMENTE um projeto por PESSOA JURÍDICA 

CANDIDATA;  

c) A título de informação, e não sujeito à desclassificação, mencionar na proposta o 

Banco, com a indicação do número da agência e da conta DA PESSOA JURÍDICA, 

para fins de pagamento;  

d) É facultada 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;  

e) Os projetos deverão ser adequados à programação cultural do SESI-PR, devendo 

ser respeitadas as datas pré-fixadas no cronograma do SESI-PR (ANEXO III), as quais 

não poderão ser mudadas durante sua execução (salvo se ambas das partes 

concordarem).  

 

5. PROJETOS QUE CONSTITUEM O OBJETO DO PRESENTE EDITAL  

5.1 Projetos em Artes Cênicas:  

O SESI-PR, por meio desse edital, oferece uma intensa e variada programação, 

apresentando um panorama da produção, proporcionando ao público os mais variados 

gêneros e modalidades de espetáculos.  

a) Poderão ser inscritos projetos de espetáculos para os públicos adulto, infantil, 

infanto-juvenil e juvenil, com as respectivas classificações indicativas: livre para 

todos os públicos ou com recomendação etária (10, 12, 14, 16 ou 18 anos); 

b) Poderão ser inscritos projetos de espetáculos de teatro, teatro–dança, dança, 

circo-teatro, performances, contações de histórias, teatro de bonecos e formas 

animadas;  

c) Os espetáculos deverão manter os mesmo formatos apresentados no projeto pelos 

quais foram selecionados, incluindo duração, número de intérpretes e elenco 

original;  
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d) Não poderão ser alterados os profissionais da ficha técnica do elenco em mais de 

30% dos integrantes. Em caso de alteração no elenco, o grupo deverá indicar os 

substitutos para aprovação prévia pelo SESI-PR e apresentar documentação que 

será solicitada; 

e) No caso de espetáculos a divulgação ficará sob responsabilidade do grupo, uma vez 

que por serem espaços novos necessitam dos esforços do grupo para 

movimentação de público. O SESI participará da divulgação com site, mala-direta e 

impressão do material de divulgação, sendo que a distribuição ficará para o grupo. 

f) É de responsabilidade do grupo fornecer todos os materiais que componham a 

estética do espetáculo;  

g) A montagem do espetáculo não deverá exceder o limite de seis horas;  

h) Serão selecionados até 3 (três) grupos/artistas para compor o quadro anual de 

apresentações do Edital de Ocupação Centro Cultural SESI/AML (ANEXO III), de 

acordo com os critérios de seleção constantes neste edital;  

i) Serão habilitados 6 (seis) projetos, em ordem de classificação, considerados 

suplentes, não obrigando o SESI-PR a contratar as propostas suplentes;  

j) As apresentações serão realizadas durante os meses de junho, julho, agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro. Cada espetáculo selecionado realizará 

2 (duas) apresentações, conforme ANEXO III;  

k) Os grupos selecionados não pagarão pela ocupação do teatro no tempo em que 

estiverem em temporada;  

l) As montagens dos espetáculos deverão ser feitas em sua data de estreia, em 

horário a combinar com o responsável pelo teatro, no telefone 3322-3231 (falar 

com Paula).   

m) Os integrantes das equipes de criação, operação técnica, produção e elenco devem 

ser profissionais regularizados em relação às exigências da legislação em vigor para 

a sua categoria;  

n) Os projetos devem prever uma estrutura cenográfica desmontável e removível, 

para convivência com outros espetáculos e/ou projetos que ocupem 

simultaneamente o teatro;  

o) A montagem, desmontagem, remoção e armazenamento de cenários, operação de 

luz, som e vídeo deverão ser de responsabilidade do grupo, e ser considerados os 

aspectos de praticidade, rapidez e viabilidade e segurança com volume adequado 

aos espaços disponíveis para guarda;  

 

5.2 Projetos em Música:  

Os projetos de música desenvolvidos pelo SESI-PR visam formar plateias e 

disponibilizar os equipamentos culturais aos artistas-músicos. A intenção é a difusão 

da arte musical e a facilitação do acesso do público aos eventos, por meio de 

programação musical itinerante. Neste contexto, serão captados projetos para compor 

o programa SESI Música nos seguintes módulos:  
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• SESI Música – Série Popular e Série Erudita, serão selecionados projetos de 

corais e espetáculos musicais.  

5.2.2 SESI Música - Série Popular e Série Erudita  

a) Apresentar os mais variados gêneros da música brasileira, em sua vertente 

popular. E também composições do vasto universo da música erudita, da música 

antiga ao renascimento, do barroco ao contemporâneo e seus respectivos 

compositores brasileiros e estrangeiros, nas mais diversas formações musicais com 

grupos nacionais (solo, duos, trios, quartetos, grupos de câmara, orquestras, corais, 

canto lírico etc.);  

b) As apresentações serão realizadas durante os meses de junho à dezembro, de 

acordo com o ANEXO III.  

c) É de responsabilidade do grupo fornecer todos os materiais que componham a 

estética do espetáculo, inclusive instrumentos musicais;  

d) Serão selecionadas até 03 (três) grupos/artistas para compor o quadro anual de 

apresentações no Teatro SESI em São José dos Pinhais. 

e) Serão habilitados 06 (seis) projetos, em ordem de classificação, considerados 

suplentes, não obrigando o SESI-PR a contratar as propostas suplentes;  

f) A proponente deve ser obrigatoriamente produtora estabelecida como pessoa 

jurídica.  

g) Os projetos devem considerar apresentações no formato acústico (sem 

amplificação sonora);  

h) A proponente deve ser obrigatoriamente produtora estabelecida como pessoa 

jurídica.  

i) Os projetos devem apresentar previsão orçamentária considerando:  

I. Custos com cachês da equipe de criação, equipe técnica e elenco.  

II. Gastos com materiais para confecção de cenário, figurino e adereços.  

III. Contratação de fotógrafo, designer gráfico, cenotécnico, costureira e demais 

profissionais para construção dos cenários e confecção dos figurinos e 

adereços. 

IV. Manutenção de cenários e figurinos, caso necessário, visando garantir a 

qualidade cênica do espetáculo, etc.  

V. Materiais para a montagem do espetáculo como: linóleo, gelatina, fitas rosco, 

líquido de fumaça entre outros. Estes materiais devem conter o selo do 

Inmetro e/ou de outras instituições que garantam sua utilização com 

segurança.  

VI. Custos com impostos, taxas, contribuições e/ou outros recolhimentos 

obrigatórios (ECAD, SBAT, entre outros).  

VII. Custos com cachês da equipe técnica e elenco.  

VIII. Custos com transporte de cenário, equipe técnica e elenco.  

IX. Custos com alimentação e hospedagem da equipe técnica e elenco, 

considerando até 2 (duas) apresentações por grupo  
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6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Os critérios de seleção para os projetos artístico-culturais de todas as linguagens são:  

a) Atendimento ao edital, inclusive nos aspectos formais;  

b) Relevância conceitual e temática: conceitos que evidenciem a importância 

histórica, cultural e artística do projeto apresentado, numa perspectiva de 

contribuição ao enriquecimento cultural das comunidades.  

c) Relevância cultural: pesquisa de linguagem e / ou pesquisa de grupo apresentadas 

através do projeto, do histórico do grupo ou artista e de sua aderência aos temas 

da contemporaneidade;  

d) Viabilidade técnica: qualificação dos artistas e técnicos envolvidos no projeto;  

e) Os grupos e companhias devem ser sediados no Brasil;  

f) Adequação física: Compatibilidade técnica da apresentação com o espaço e os 

recursos disponíveis, bem como a portabilidade da produção permitindo a 

adaptabilidade aos espaços durante itinerância e convívio com outras produções; 

ANEXO I - rider técnico do teatro e ANEXO II – mapa de palco;  

 

7. CRONOGRAMA  

Serão 6 (seis) meses (maio/ junho/ agosto/ setembro/ outubro/ novembro) com 

programação de quarta a sábado nos seguintes horários estabelecidos no Anexo III. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A bilheteria ficará a cargo do grupo sendo estabelecido um valor mínimo e máximo 

de cobrança de R$ 5,00 e R$ 20,00.   

b) O SESI DESTINARÁ AOS GRUPOS SELECIONADOS O VALOR DE R$ 1.000,00 POR 

APRESENTAÇÃO, EQUIVALENDO UM TOTAL DE R$ 2.000,00.  

c) Os projetos serão avaliados por equipe técnica estabelecida pelo SESI-PR, 

considerando os critérios de seleção estabelecidos neste edital.  

 

Informações técnicas (dúvidas acerca da proposta técnica) no telefone (43) 3222-3231 com 

Paula Sandreschi 

  

Curitiba, 25 de fevereiro de 2016. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

GERÊNCIA DE CULTURA – SESI 
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ANEXOS 

ANEXO I – Rider técnico Sala Multiuso e Teatro  

ANEXO II – mapa de palco 

ANEXO III – programação  

ANEXO IV – ficha de inscrição  

ANEXO V – declaração 
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ANEXO I 

Equipamentos Quantidade  

RACK DE POTÊNCIA CI- TRONICS 12 C. MK1 02 

MESA DE COMANDO ETC SMART FADE 12/48 
CANAIS  

02 

PROJETOR PC 500 WATTS TELEM - PC 500 
 

12 

PROJETOR PAR 38 EM ALUMINIO - Projetor 100w 
 

48 

PROJETOR PAR 64  16 

PROJETOR ELIPSOÍDAL ETC JÚNIOR ZOOM DE 
25 A 50 GRAUS. Projetor elipsoidal/ Zoom em ângulo de 
25°/50º 

2 

GARRA DE FIXAÇÃO TIPO G GARRA DE 
FIXAÇÃO TIPO/FORMATO "G" 

90 

Gelatinas para efeito de cor em equipamentos  80 

Console com 16 canais  01 

Aparelho de reprodução para CD/MP3 de alta 
qualidade; deck duplo com Anti-Shock (proteção contra 
saltos);  

02 

Caixa acústica ativa, com amplificação de 400 W; voltagem de 
110/120 V 

02 

Subwoofer com amplificação de 600 W contínuos e 1200 
watts de pico;  

01 

Caixa acústica passiva, formato trapezoidal, monitor retorno 
para palco; com potência de 200 W 

04 

Amplificador Hayonik 01 

Microfone com fio tipo bastão conector de áudio profissional 
de 3 pinos (tipo XLR macho); 

03 

Microfone sem fio tipo bastão; cápsula cardioide ou super 
cardioide 

01 

Pedestal tipo girafa; regulagem de altura com 
mínima de 1 metro e máxima de 2 metros 

02 

Pedestal tipo suporte de mesa; regulagem de altura com 
mínima de 0,30 metros e máxima de 0,40 metros; com haste 
flexível; 

02 

TV 50’ 01 

Telão para projeção, tela tipo elétrica com tecido em PVC 
branco frontal; com medidas para projeção de 5,00 x 3,12m 

01 

Projetor multimídia brilho de 4200 LUMENS; 
resolução mínima 1280 X 800; tecnologia LCD e 
contraste 800:1; lente com ajuste de zoom e foco manual; 

01 

Home Theatre Samsung  01 

BLU-RAY Disc Player com saída HDMI versão 1.3; 
compatível com 1080p e formato em 16:9 

01 

Pedestal para caixa; regulagem de altura com 
mínima de 1,3 metros e máxima de 1,9 metros 

02 
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ANEXO II 

TEATRO SESI/AML 

DIMENSÕES DO ESPAÇO 

Capacidade:  126 lugares  

Dimensões do palco:  

Altura: 5,15m  

Largura: 6,97m e 4,81m  

Profundidade 7,38m 
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SALA MULTIUSO SESI/AML 

DIMENSÕES DO ESPAÇO 

Capacidade: 50 lugares 

Dimensões da sala:  

Altura: 124 m2 
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ANEXO III 

 

MÊS DATA HORÁRIOS* 

MAIO 13 20H 

14 20H 

JUNHO 17 20H 

18 20H 

AGOSTO 12 20H 

13 20H 

SETEMBRO 16 20H 

17 20H 

OUTUBRO 
  

21 20H 

22 20H 

NOVEMBRO 18 20H 

19 20H 

*Os horários estão sujeitos a alterações conforme classificação etária dos  

espetáculos selecionados  
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ANEXO IV 

 

FICHA CADASTRAL 

NOME DA COMPANHIA / GRUPO OU PRODUTORA: 

ENDEREÇO: COMPLEMENTO: 

CNPJ: TELEFONE: 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

RG: CPF: 

OBRA PROPOSTA: 

AUTOR DA OBRA: 

NACIONALIDADE DO AUTOR: 

DATA PRETENDIDA: (DE ACORDO COM ANEXO III) 

SELECIONE QUAL AREA SE REFERE SEU PROJETO: 
 
(   ) TEATRO 
(   ) DANÇA 
(   ) CIRCO 
(   )MÚSICA 
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ANEXO V 

  

DECLARAÇÃO  

  

  

(INSERIR DADOS DA PROPONENTE)  

  

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 proponente) 


