
 

11º EDITAL DE PROGRAMAÇÃO SESI CULTURA PARANÁ 2018/2019 
EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

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

c) Os critérios de seleção dos projetos artístico-culturais de todas as linguagens são: 
 

� RELEVÂNCIA CONCEITUAL e CULTURAL: conceitos que evidenciem a importância histórica, 
cultural e artística da proposta com referências culturais reconhecidas, originalidade da proposta, 
identidade do grupo ou artista nas obras. 
 
� CURRÍCULO: qualificação dos artistas e técnicos envolvidos no projeto, capacidade de realização e 
comprometimento com o projeto por meio de declarações de participação da equipe artística e técnica. 
 
� LOGÍSTICA: compatibilidade técnica com o espaço e os recursos disponíveis, bem como a 
portabilidade da produção permitindo a adaptabilidade aos espaços da rede SESI-PR e parceiros 
durante a circulação e convívio com outras produções. 
 
� ORÇAMENTO: compatibilidade e coerência entre a proposta e o orçamento. 
 
Serão utilizados para cada critério a pontuação de 0 a 10 sendo que: 
 
� 0 pontos - não atende a descrição do item avaliado 
� 1 a 5 pontos – atende parcialmente o item avaliado 
� 6 a 10 pontos – atende completamente o item avaliado 
 
De acordo com o edital seguem algumas considerações aos aprovados: 
 
1.3 O SESI-PR se reserva ao direito de alterar o formato e/ou cidades de realização das ações 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. No caso de contratação, esta ocorrerá em estrita observância 
nos termos do edital de credenciamento CR 206/2014, o qual está em vigor e ao Regulamento de 
Licitações de Contratos do SESI – Resolução nº 01/2011 – DN e alterações posteriores. 
 
1.4 Somente poderão concorrer proponentes pessoa jurídica legalmente constituídos, sendo vedada a 
participação de escolas, fundações privadas e órgãos públicos. 
 
1.5 Os projetos serão selecionados para compor a programação do ano de 2018. 
 
1.6 Para 2019 o SESI-PR poderá utilizar da lista de selecionados para compor a programação do 
exercício. 
 
1.7 Datas e horários das apresentações serão propostas pelo SESI-PR após a seleção e contato da 
equipe de CULTURA do SESI, podendo o selecionado aceitar ou não os locais propostos, distribuídos 
pelo estado do Paraná. 
 



 

1.8 Os projetos selecionados deverão manter os mesmos formatos contidos nas imagens enviadas e 
pelos quais foram selecionados e deverão estar de acordo com as especificidades exigidas em cada 
modalidade nos anexos deste edital. É responsabilidade da CANDIDATA a previsão de todos os 
materiais que irão compor de alguma forma a estética os projetos, inclusive aluguel de equipamentos – 
caso seja necessário. 
 
Seguem os selecionados para a programação de 2018: 
 

 
 
 
 
 
 

Curitiba, 05 de março de 2018. 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

RAZÃO SOCIAL VALOR ESPETÁCULO

Teatro 

SESI 

Portão - 

Curitiba

Teatro 

SESI São 

José dos 

Pinhais

Centro 

Cultural 

SESI AML - 

Londrina

Arena SESI 

Arte e 

Cultura - 

Arapongas

Teatro 

SESI Santo 

Antonio 

da Platina

Centro 

Cultural 

SESI Pato 

Branco 

Teatro 

SESI 

Guarapu

ava

NICOLE VANONI C. PESSUTI PRODUÇÕS - ME R$5.000,00 Memória de Brinquedo

CÉU VERMELHO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME R$5.000,00  Alice no país das maravilhas

RESENDE & RIBAS LTDA - ME R$3.000,00 Jardim: um solo poético para crianças

ESPAÇO CULTURAL DOS PALHAÇOS R$5.000,00 Gran Circo Stopim

MARCELA ZANETTE DE OLIVEIRA R$5.000,00 Sopros, tambores e arlequins

JULIANE BASEGGIO R$5.000,00 Divas da MPB

FERNANDA GOERCK KLAUS - MEI R$5.000,00  Tangos a Media Luz

MARCELA ZANETTE DE OLIVEIRA R$5.000,00 Rosa Armorial e Cida Airam

WHOIS PRODUÇÃO E ARTE LTDA - ME R$3.000,00 Estrela Leminski e Théo Ruiz

TRIOLÉ CULTURAL LTDA - ME R$3.000,00 O Zelador

NEELIC PRDUTORA ARTÍSTICA LTDA R$5.000,00 Capital

LEONARDO G. GONÇALVES PRODUÇÕES TEATRAIS R$5.000,00 Vigiar e Punir

GIROLÊ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS R$5.000,00 Terceira Margem

BIFESECO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME R$5.000,00 Bifes_1 - mulheres em solo

DANIELA TARTARI BRUSCO ME R$3.000,00 Meridional

RAFAEL SILVA RODRIGUES R$5.000,00 Montauk


