
 

RESULTADO 9º EDITAL PARA SELEÇÃO SHOW SESI MÚSICA 2017  
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL: 
 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna público o COMUNICADO referente ao 
edital acima relacionado, conforme segue, 
 
Foram utilizados os seguintes critérios para seleção neste edital, conforme item 2.3.1: 
 

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, composta pelos seus técnicos 
de cultura, para a análise dos projetos e seleção deste edital. 

c) Os critérios de seleção dos projetos para SHOW SESI MÙSICA 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 na 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 de 0 a 2 sendo que: 
· 0 pontos - não atende a descrição do item avaliado 
· 1 ponto – atende parcialmente o item avaliado 
· 2 pontos – atende completamente o item avaliado 
 
 



 

Os projetos foram classificados em ordem decrescente, sendo que na divulgação do resultado 
não serão informadas as notas. Os 5 selecionados foram: 
 
 
 

Proponente Projeto Cidade Data 

 
 

SANTA PRODUÇÃO LTDA - 
ME 

Banda Mais Bonita convida 
Paulinho Moska 

Ponta 
Grossa 

8 de julho 

Rosa Armorial convida Antonio 
Nóbrega 

Cascavel 22 de julho 

Bernardo Bravo convida Filipe 
Catto 

  
Campus 29 de julho 

DESIGN PRÓPRIO 
COMUNICAÇÃO LTDA - ME 

Mano a Mano Trio convida João 
Bosco  

Campus 18 de novembro 

 
ELAINE KOSSAR PIMENTEL 

Coral da UTFPR convida Sá e 
Guarabira  

Campus 23 de setembro 

 
 
 
 

Curitiba, 05 de maio de 2017. 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


