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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Item DESCRIÇÃO QTD. UNID. 
VALOR 

vlr  vlr total 

1 
APRESENTAÇÃO PROJETOS ARTÍSTICOS 

COM GRADE PRÉ-ESTABELECIDA  
40 PROJETO 

R$ 22,00 

(hora aula) 
R$ 642.690,00 

2 
APRESENTAÇÃO DE PROJETO EM OUTROS 

FORMATOS 
12 PROJETO 

R$ 12.500,00 

(média 

unitária de 

valor entre 

os 12 

projetos) 

R$ 150.000,00 

     
R$ 792.690,00 

 

Edital de Projetos para o Programa de Oficinas Culturais – 

Apresentação de projetos para “Programa de Oficinas Culturais 2023”, 

para escolha de até 52 (cinqüenta e dois) projetos Audiovisual, 

Artesanato, Artes Cênicas, Artes Plásticas, Artes Visuais, Dança, 

Literatura, Música e Outros Formatos, que integrarão o programa de 

Oficinas Culturais realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, 

Município de Catanduva, conforme tabela acima, através de arte-

educadores, empresas de produções artísticas, fazedores de cultura, 

coletivos, associações, entre outros de acordo com a necessidade. 

 

Os projetos de atividades/ações culturais selecionados serão aqueles 

que: 

1 - Forem habilitados pela COMISSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO;  

2 - Aprovados pela COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS, seguindo os 

critérios de maior pontuação, no caso de a quantidade de projetos 

serem maiores que a quantidade oferecida. 

                                                                                    

 

DA PARTICIPAÇÃO 

a) Poderão participar Pessoas Jurídicas de direito privado, com ou 

sem fins lucrativos, de natureza cultural, tais como arte-educador, 

empresas de produções artísticas, fazedores de cultura, coletivos, 

associações, entre outros. 

b) O proponente deverá, obrigatoriamente, integrar a ficha técnica 

da apresentação.                              

c) É vedada, no processo seletivo, a participação de servidores 

públicos da administração direta e indireta, autarquias, empresas 

públicas, sociedade de economia mista e fundações no âmbito 

municipal. 

 

PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO  

A Comissão de Análise da Documentação deverá ser composta por 02 

(duas) pessoas, sendo 01 (uma) da Secretaria Municipal de Finanças 

e 01 (uma) da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos que ao 

receber o acesso online da Secretaria Municipal de Cultura da 

documentação relativa ao PROPONENTE, apreciará e definirá quanto à 

sua habilitação, ou não, para seguir á próxima fase “Análise de 

Projetos”. 
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CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS  

O julgamento dos PROJETOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS é de 

responsabilidade da COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS, que será 

composta por 03 (três) membros do quadro de funcionários da 

Secretaria Municipal de Cultura com atribuição de analisar, 

pontuar e selecionar os PROJETOS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS dos 

proponentes habilitados.  

 

Serão utilizados os seguintes critérios de pontuação conforme 

tabela abaixo:  

 

Critérios Descrição 

NOTAS (0 a 10) 

Avaliador  

1 

Avaliador  

2 

Avaliador 

3 

A) Excelência e 

relevância 

artística e 

cultural do Projeto 

Serão avaliadas a 

qualidade e a relevância 

artística do projeto, 

levando em conta a 

descrição do que se 

pretende realizar e as 

informações artísticas 

apresentadas. (Nota de 0 a 

10) 

      

B) demanda de 

publico interessado 

Serão avaliados o 

potencial de impacto do 

projeto e contribuição 

para a formação do 

público. (Nota de 0 a 10) 

      

C) currículo e 

experiência do 

proponente 

Serão avaliados os 

currículos apresentados e 

a compatibilidade com as 

funções a serem 

desenvolvidas. (Nota de 0 

a 10) 

      

D) demonstração do 

trabalho 

Serão avaliados os 

aspectos técnicos do 

projeto, incluindo a 

adequação do orçamento, a 

viabilidade de realização. 

(Nota de 0 a 10) 

      

E) Diversidade 

temática, estética 

e originalidade  

Serão avaliados a 

diversidade temática e 

estética da proposta. 

(Nota de 0 a 10). 

      

F) clareza e 

qualidade 

pedagógica das 

propostas 

apresentadas 

 

Serão avaliadas a 

capacidade de realização 

do Proponente, seu 

histórico de realizações 

na área e o impacto 

potencial do projeto no 

desenvolvimento do 

aprendizado do publico em 

geral. (Nota de 0 a 10) 

      

Media de Notas 

Soma das 6 notas dadas 

pelos avaliadores dividido 

por 6. 

0,00 0,00 0,00 

Média Final 

Soma da média de notas dos 

3 avaliadores dividido por 

3 

0,00 

 

As notas médias terão somente 02 casas após a vírgula, e, se 
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empate, serão consideradas as notas para desempate da 

seguinte forma: 

a) 1º - Nota Média do Item C; 

b) 2º - Nota Média do Item E; 

a)  3º - Nota Média do Item A. 
 

Após a publicação na Imprensa Oficial do Município, os 

responsáveis pelos projetos aprovados, terão do 01 (um) dia 

útil para formalizar por meio do e-mail: 

cultura@catanduva.sp.gov.br, se aceitam ou desistem da 

participação no “Programa Oficinas Culturais 2023”, valendo 

ressaltar que o não envio do e-mail implicarão em 

desistência. 

 

Cronograma de trabalho 

O cronograma de trabalho será conforme segue:  

a) As datas e horários do “Programa Oficinas Culturais 2023” 

serão definidas pela Secretaria Municipal de Cultura. 

b) A inscrição neste edital torna o proponente habilitado 

ciente dos termos aqui inscritos e de pleno acordo com as 

normas, condições e especificações que o regem. 

c) O descumprimento do edital conforme os itens presentes 

neste Edital, bem como no Contrato de Prestação de Serviços 

como: horários, conteúdos programáticos, entre outros, 

estabelecidos pela Secretaria Municipal de Cultura, são 

passíveis de penalidades, conforme critérios determinados 

pela Secretaria Municipal de Cultura. 

  

APROVAÇÃO 

Serão aprovados os projetos habilitados que obtiverem a nota 

média final igual ou superior a 07 (sete). 

 

 

SELEÇÃO  

Serão selecionados os 52 (cinqüenta e dois) projetos melhor 

pontuados, sendo 40 (quarenta) “PROJETOS ARTÍSTICOS COM 

GRADE PRÉ-ESTABELECIDA”, e, 12(doze) “PROJETOS EM OUTROS 

FORMATOS”, que farão parte do “Programa Oficinas Culturais 

2023”: 

 

a) Até 40(quarenta) projetos de R$ 22,00 (vinte e dois 

reais) hora/aula; 

b) Até 12(doze) projetos com média unitária de R$ 12.500,00 

(doze mil e quinhentos reais), totalizando R$150.000,00 

(cento e cinqüenta mil reais); 

 

 


