
 

RESULTADO EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESPETÁCULOS PARA SHOW SESI 

MÚSICA SESI/PR – 2019 - EDITAL Nº. 0005/2019 

 
CLASSIFICAÇÃO FINAL: 
 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna público o COMUNICADO referente ao edital 
acima relacionado, conforme segue. 
 
De acordo com o item 1.4 e subitem 1.4.1 do edital 881/2018 os projetos foram selecionados para 
compor a programação do ano de 2019 e caso haja necessidade, o SESI-PR poderá utilizar destes 
projetos selecionados e suplentes para compor a programação do exercício de 2020. 
 
Foram utilizados os seguintes critérios para seleção neste edital: 
 
2.3.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
a) Não serão analisados projetos cuja inscrição estiver incompleta e/ou não atender a todos os 
requisitos deste Edital, inclusive nos aspectos formais.  
b) Comissões de Seleção serão estabelecidas pelo SESI-PR para a análise dos projetos e 
seleção deste chamamento. 
c) Os critérios de seleção dos projetos artístico-culturais são: 
• RELEVÂNCIA CONCEITUAL: Valoriza a conexão criativa entre os artistas, colocando em 
evidência os compositores e intérpretes de música do Estado do Paraná. Contribui para o 
desenvolvimento e fortalecimento do mercado e cena musical paranaense. Possui 
originalidade/singularidade, ao propor encontros musicais relevantes. Atende ao público que consome 
as ações do SESI MÚSICA (trabalhador da indústria, comunidade) evidenciando a formação de plateia, 
que promove também a descoberta de trabalhos musicais. 
• RELEVÂNCIA CULTURAL: Evidencia a importância histórica, cultural e artística da proposta 
com referências culturais reconhecidas. Fomenta a reflexão e atuação, relacionada ao desvelamento 
da identidade cultural local que se alimenta dos trabalhos musicais dos artistas e as conexões com o 
artista de renome nacional. Possui relevância para o desenvolvimento da cadeia produtiva, criação, 
manutenção inerentes à música no estado do Paraná. 
• QUALIDADE TÉCNICA: Clareza e coerência das ideias e informações expostas no projeto. 
Consistência a ser observada no preenchimento da ficha - Descrição técnica do projeto. 
Compatibilidade técnica com o espaço oferecido para o show e os recursos disponíveis. Organização 
da produção, permitindo a adaptabilidade e adequação dos riders dos espaços disponibilizados para as 
propostas de show. 
• CURRÍCULO: Qualificação dos artistas e técnicos envolvidos, formação e experiência 
profissional adequadas e compatíveis com as funções estabelecidas no projeto. Capacidade de 
realização e comprometimento com o projeto por meio de declarações de participação da equipe 
artística e técnica. 
• ORÇAMENTO: Coerência entre a proposta e o orçamento. Compatibilidade dos custos 
previstos das despesas apresentadas, aos preços de mercado. 
d) Sendo que serão utilizados para cada critério a pontuação abaixo descrita: 
• 0 pontos - não atende a descrição do item avaliado 
• De 1 a 5 pontos – atende parcialmente o item avaliado 
• De 6 a 10 pontos – atende completamente o item avaliado 
 
2.3.2 Os projetos serão classificados em ordem decrescente, sendo que na divulgação do resultado 
não serão informadas as notas. Os 8 primeiros colocados serão considerados selecionados e os 8 
subsequentes os suplentes. Caso exista a necessidade de contratação de suplente, estes poderão ser 
de livre escolha da Gerência de Cultura, não seguindo necessariamente a ordem de classificação. 
 
Em tempo informamos que utilizaremos a cláusula 1.3 do edital a qual diz: 
1.3 O SESI-PR se reserva ao direito de alterar, datas, formato e/ou cidades ou de não realizar as 
programações, atividades e/ou ainda incluir projetos próprios ou especialmente convidados, de acordo 
com seus objetivos de atuação. A seleção dos projetos não implica necessariamente na sua 
contratação. 
Os shows selecionados que possuam alguma de suas informações destacadas em vermelho 
terão datas e cidades renegociadas. Caso a renegociação não seja possível serão utilizados 
suplentes, conforme itens 1.3, 1.4 e 1.4.1 do referido edital. 
 
 



 

 

SELECIONADOS 2019 

DATA CIDADE RAZÃO SOCIAL NOME DO ESPETÁCULO 

25 de maio de 2019 Londrina Caja Produções Artísticas 
Ltda 

Simone Mazzer convida Cida 
Moreira e São Yantó 

15 de junho de 2019 Pato Branco Viola Quebrada Produções 
Artísticas Ltda 

Viola Quebrada Convida Jackson 
Antunes 

13 de julho de 2019 Cascavel Josiane Franceschi Forbeci Relespública convida Edgar 
Scandurra – 30 anos de banda 

24 de agosto de 2019 Maringá Cantareira Arte e Cultura 
Ltda 

Trio Serra Acima convida Yassir 
Chediak e Renato Teixeira 

SELECIONADOS 2019 - CURITIBA 

DATA CIDADE RAZÃO SOCIAL NOME DO ESPETÁCULO 

18 de maio Curitiba Coluna Close Ltda Amanda Lyra convida Kleiton & 
Kledir 

A definir Curitiba Rossatto & Oliveira Ltda Black Maria convida Pedro Luís e a 
Parede  

A definir Curitiba Fuá Produções Culturais 
Ltda 

Braseiro convida Nelson Sargento – 
O samba de Nelson Sargento 

A definir Curitiba Whois produção e Arte 
Ltda 

Leminskanções com Moraes 
Moreira 

 
 

SUPLENTES 
 

RAZÃO SOCIAL NOME DO ESPETÁCULO 

Joanessa Nunes de Oliveira Jô Nunes convida Joyce Moreno 

Santa Produção Ltda Cida Airam convida Siba 

William Hegenberg Compartilhe o Amor – Hegenberg String Quartet convida Roberta 
Campos 

Lopes Dart Iria Braga convida Jane Duboc 

Tertúlia Produções Culturais Tuyo convida Liniker 

Terezinha Maria Miranda Espíndola 
Eventos ME 

Juliana Cortes convida Arrigo Branabé: “O mal combina com o 
Inferno” 

Carlos Roberto da Silva Tiago Rossato convida Yamandu Costa 

João Eduardo Triska dos Santos ME João Triska convida Renato Borghetti 

 
 

Curitiba, 27 de março de 2019. 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


