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Edital 09 – Aquisição de Bens – Retificação 02 

 

Após nova revisão o edital passa a valer com a seguinte redação sem prejuízo as propostas entregues 

anteriormente. 

  

4. DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: 

4.3 Torna-se sem efeito neste edital.  

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO 

6.7 a) Passa a valer a nova redação: a) 03 (três) cotações de preços simples com identificação do 

nome da empresa, endereço, Telefone e CNP, produto e o link. 

 

8 DA CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO – (nova redação) 

 

8.1 Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por 3 (três) 

membros da Secretaria Municipal da Cultura e 3 (três) membros da Secretaria de Educação, 

indicados pelos Secretários das respectivas pastas. A Comissão de Seleção analisará os 

projetos considerando os seguintes critérios, com as respectivas pontuações: 

 

ANÁLISE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

A) Qualificação artística Serão avaliados o currículo artístico, os eventos já 

realizados pelo proponente e a capacitação. 

 0 a 10 pontos 

B) Proposta de produção 

do evento. 

Serão avaliadas as características técnicas da proposta, 

histórico do evento e qualidade da execução do evento 

cultural para o formato descrito pelo edital. 

0 a 10 pontos 

C) Criatividade e 

relevância do projeto. 

Serão avaliadas a criatividade, a relevância e a 

autenticidade da proposta. 

0 a 10 

pontos  
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8.2 A totalidade máxima do cálculo de todos critérios por avaliador será de 30 pontos. O 

resultado final será definido pela média da somatória das notas de todos os avaliadores 

integrantes da Comissão. 

 

8.3 Caso haja empate na totalização dos pontos dos projetos selecionados, será considerada a 

iniciativa que tenha apresentado maior pontuação nos critérios A e B respectivamente. 

 

8.4 Serão divulgadas as notas finais de todos os projetos. Não haverá divulgação de parecer 

específico para cada projeto inscrito. 

 

 

9. DOS CONTEMPLADOS  

9.1 Entrega dos orçamentos devidamente formalizados com CNPJ, carimbo e assinatura,  

objeto detalhado.  

  

9.2 Torna-se vem efeito neste edital. “Disponibilizar e dar acesso ao evento de maneira gratuita 

na plataforma determinada no formulário de inscrição”. 

 

 

10. CRONONAGRAMA 

Período para entrega da Documentação – 29 de dezembro 

Realizar a prestação de contas até 120 dias após o recebimento do auxílio. 

Data de pagamento: previsão janeiro de 2021. 

 

Ferraz de Vasconcelos, 18 de dezembro de 2020. 

 

ÉLIO TONALEZI 

Secretário da Cultura 


