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AIA DE REUNIÀO DA COMISSÂO OÊ SELEÇÀO DO TDITAL N'OOII2O2O,
LEI ALOIR BLANC DE EME RGÊN CIA C ÚLTURAL . PASSIRA . PE

Iós 30 dlás do h& d6 novêmbro dô aho d€ 2020, às 10h00Din hoÉs,
reuniEm€e G m6mbrc§ dâ Comisáo dê Sêleçêo dô Edilât nq 001t2020,
nomêádos p.lá Ponana no 346/2020, sob a pr6sldêncla do Sr. Eduardo Jorge
Gullhom€ dá Silvâ FilhoáÍm dê anâlisar as prcpostás apbsêntadas, à tuz dã Lêi
FêdêEl n. 11.017/2020 ê o6cBto FêdoÉl no 10.464/2020.

Abrindo G r.abelhor, o Prâ5id6nl. da Comisseo apre.ênlou áB pEposi.s
inscrilas coh as @mpete.res documentâçõês êxigidás peto Editat. Comunicou aos
pEsenl6s que a 6tápa docum6nlál foi pBüam t€ âhálteda pêta Sêceiáriá ê
proedldas aB diligências n.ca§8árlá§ pára @mdêrento dé documentG ê

Fo6m ãnalisdas. comprovgdâs êstaÉm ôm conlômidâde @m as Égras
do Edital as s€g0lntâ3 prcpcr.B:

I -Sanfonâ do povo, uma vislla ao passâdoi

3 - oficina a importánc{a do Bordadoi
4 -Olicinã d6 @ô a oostrie:
5- Live BoÍdâdo é ôrüurâi
6- OÍciná um. nová vl!ào 3ôbr. o íonú
7- Live solidaÍia Mu6lcâ nã PÉç.;
I- CapoêiÉ para todosi
I- OÍcinâ hrz, CâmêÉ, Ação.
10-Live o Bordado sn Minhaüdái

1- Oe reoenle umâ live com Café Preto e o Pand6io
2-Au a deVioláoBateriâ e ouitarai
3- Live sôbre ô Bordado:

14-VideooBordadoêéui
15- OÍcna dançar é v veri
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16-OÍcina o Íoró em minhaVida;
'17- Cu6ode Flaula d6ê online pa€ iniciantêsi

1 9- OÍ. na Uma prosâ @m o forú;
20- Apr6sentaçáo vida de san on€noi

22- Live show Jc nâ vozi
23- Li!€ Aula de a.teenaro;
24- PâlêstBs Boríado o pâtdmônio oltural da cldadêi
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25- oficina dê vagonil€ voltado paÉ a§

26-Liv. músi@ Pârá todos;
27- Liv€ músicá paÉ toóos os c€nio§l
2ê'Livs Bordadô Parâ Vida;

30- Livê dê mãê para Filhál
31- Pal6stras A prálá do BóÍdado na @munidád€

32- Olicina Anosanãlo 6m Amori
33- Olicinâ dê Bordado Manuali
34- Cu6o dê chaveinnho eh iehrc iniciánte;
ãs-*.""tt-0.i"", r "- "audávêlparavda 

a 
'ult'Jrd 

do -ilho'
36- Espáinho ná pEça a culúrá dê um pdo
37-Live solidaria Musiei
38- Live êm câsá Llúâlca;
39- Liv6 CultuBl ârtê§enaloi
40- Palestâ sobrô Pbtução ê Écnica;
41 -Livê o bordado é nossa cultjr.i
42-video Aula dê téciico do somi
43-Live culiutal no§6as râízes;
44-ofcin€ Bordâdos Para Mdâi
45- OÍcina Fonó no inlonori
46- Livê com .ulss d. sm â luzi
.47- ori.lnás de vídeo e som;
48-Eslampando meu lugari
4c, vidêô NG3o bordadoi
so-Vidêo áub anesaneto PaÉ Mda;
51 -Livê Cultura! no§§a mú6icai
52- ofcinás BordadG customizadosi
53-Live música é vidai
í4dativisando FoÍnas e corcs;
55-Live a âne da úÚsi@i
56-Darlvdánce -dança e beleze online
s7-Gâsionodia. à culturá do milho:
58- A imporlância de dltura do Bordâdo;
59-Ume culluB gastronômici
60- Múde instÍumenlat nossas Íaíz€s.

Em sourdã. o P.esdênE sol'oloJ qu€ a Combsáo d€cdisse por sob'e a

*r"c"" o" 
"aii" 

p,ip*r" *, a oevda vor6çào obseruárdo os cnlénos deíndos
pêlo Edrlàl obtêndo os segúntês reslt8dos:
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SITUACÀO OBSERVACOES
A pDpôstâ atende aos
requ srros dô Ediral e
estâ Comissão âprová o

A pDposla atende aos
reqLrsilos do Edilal e
estâ Comissão êprova o
prêmro de R$ 1.420,00.
A pbposta atênde ãôs
requsilos do Edilál e
esta cofrissão aprcva o
orêmro de R$ 1.420.00.
A propôsta atehde ãôs
requ silos do Edital e
6sla Comissão aprovâ o
prêmlo de R$ 1.420,00.
A Pmposta ãtênde ãos
requ siios do Edilâl e
esla Comissáo âprôvá o
prêmio de R$ 1.420,00.
A prcposla âtênde aos
requ sito§ do Edilal e
6sta Comissáô âprovã o
prêmio de R$ 1.420,00.
A propôsta átêndê ãôs
rêqusilos do Edilál e
esta Comissâo êprova o
prêmio dê R$ 1.420,00.
A pbposlâ ãtende aos
requisitos do Edilál ê
êslâ Comissão âprová o
prêmio d6 R$ 1.420,00.
A pDposia at6nde êos
r€quisilos do Edilal e
esrá comlsGãô âpro!€ o
prômio de R$ 1.420,00.
A propostâ alehde ãos
requisitos do Edilàl e
esta Comissão âprova o
prêmlo de R$ 1.420,00.
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A pbposla atende aos
Équisitos do Edilal e
esiâ Comissão apDva o
prêmio de R$ 1.420,00.
A pÍoposla alende aos
rcquistos do Edital e
êslâ cóm ssãô apova o
Drêmio dé R$ 1 420 00.
A proposta atende aos
rêquisitos do Edtâl ê
esta comissão aprova o
orêmio dê R$ 1,420,00.

90

A propostá atende aos
requsitos do Édilal e
esta comissáo aprova o
prêhlo de R$ 1420,00
A proposla âlerde âos
.equistos do Edilêi e
eslâ Cohlssâo apÍova o
práhio de R$ 1.420 00.
A proposla alende aos
rêqoisllos do Edrâl ê
es1â Comissão Eprola o
prêmiô dê R$ 1 420,00.
A popostâ atende aos
requlsilos do Edital e
esta Comissão âprova o

A pFposla álêndê áos
rêqui6ii@ do Edilal €
esla comissão aprova o
pÍêmio d6 R$ 1.420,00.
A proposlã alende aos
equisitôs do Edlâl ê
esta coh ssão aprova o
Drêhlô de R$ 1 420 00.
A prcpostâ atende es
equisilos do Edilal ê
êsta comissão aprova o
orêmio de R$ 1,420,00.
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A proposlâ alênde âos
requisitG do Edilâl e
êste CoÍnissão apova o
prêmio dê RS 1.420,00.
A prcposlâ alênde aos
requisllos do Edital e
êsls Comissão spDva o
prêmio d€ R$ 1.420,00.
A prcposra ârêndô âo§
r€quisilc do Ediial e
esle Comissão aprcva o
prêmio de R$ 1.420,00.
A proposia atendê aôs
requistos do Edllál e
eslâ Comrssão aprova o
prêmio de R$ 1.420 00
A propostã alênde aos
requisitos do Edllal e
eôla com ssão aprova o
pÉmio de R$ 1.420 00.

35

A proposta alerde aôs
êqúisllos do Ed ta e
esle Com ssão aprova o
prêhio de R$ 1.420 00.
A proposia alende aos
requisitos do Edlrâ e
eslá Côm ssào aprovã o
prêmio de R$ I 420 00.
A prôpôstá àt€nde aos
requisitos do Edlla ê
esiá Com ssêo apÍova o
prêúiô dô RS 1 420 00.
A pmposta atendê àos
bqulsltos do Edltâl 6
êstá Cohissáo aprcva o
préhro d6 R$ 1.420,00.

A pÍopostâ at€nd€ aos
Équisilos do Editâl e
está Comlssáo aprova o
pÉmio de R$ 1-420,00.
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A propostâ aênde aos
Équisilos do Edlt l e
estâ Comissáo aprcva o
prêmio dê R$ 1.420,00.
A proposta atende aos
requlsilos do Edtal e
está Comissáo aprova o
prêmio de RS 1.420,00.
A proposk atênde aos
requ silos do Edital e
esta comissão âprova o
prêm o de R$ 1.420,00.
A proposla atend. ao6
requisitos do Edilial e
esla Comisão apDva o
pÍêmto de R$ 1.420,00.
A prcposla álêndê àe
roqul§ltos do Editál e
6sla coml§são âpro!â o
pràmlo d6 R$ 1.420,00.
A prôposla atêfde aos
reqúisitos dô Ed là e
eslã Comlssão âprová o
prêmio de R$ 1.420 00.

33

A proposls alende aos
requisitos do Ed tà é
estâ Comissáo aprovâ o
prêmio de RS 1 420 00.

9!
A proposta atende aos
equisúos do Edlal e
está comissão apro!€ o
pÉmio d6 R$ 1.420,00.
A proposta atehde aos
requ sllo§ do Edital e
âsta comissáo aprová o
prêhio de R$ 1.420,00.
A pbposta ãtende ãos
requisitG do Edilal e
esia Comissão áprova o
pÍêmio de R$ 1.420,00.
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A pÍôposla alê.de aos
reqúisitos do Edlal e
esla comissáÔ âprova o
prêmlô de R$ 1420,00.
A propostâ atendê aos
rcquisitos do Edilal e
esta comissão aDÍova o
Dêmio de R$ 1.420,00.
A proposta âtende aos
requistos do Edilal e

eslâ com ssão apÍova Ô

orêmio de RS 1.420,00.
a prcposla atênde aos
requistos do Edta e
esla Cómissáo aprová o
orêmiô de R$ 1.420,00
A proposta a1ênde aos
r€quisilos do Edital e
esta cohissão aprová o
b.êmio dê R$ 1.420 00.
A propostá atende aos
requisilos do Êdilal e
esrá comlssão aDÍova o
Drêmio de RS 1 420 00
A prcposb aiende aos
roquisitos do Edital e

está comissão aprcva o
Drêmio de R$ 1,420,00.
A prcposla atende aos
rcquisitos do Edital ê
êEta Comissáo eprova o
DÍêmio dê R$ 1.420,00.
A prôposta at€nde aos
rêquisllo§ do Editál ê
êstà comissãô áprcva o
orêmlo de R$ 1.420,00.
A propostâ atende aos
requistus do Edilal e
esla com ssão apÍova o
prêmio de R$ 1 420,00.

PRIFEIIUNA MUNICIPÀI DÉ PAS§IiÂ

.Npr 11.0s7.300/0001-57-FoNE: {31)36s1 1124



- , lnrisqnn
a propoía atênde aos
Equisitos do Edital ê
êstã Comissão a!Íova o
Drêmio de RS 1 .42!P!l-
A poposla atende aos
reqlisnos do Edlal e
esta comissão aprova o
DÍêmio de R$ 1 420 00.

A pÍoposta atendê êos
requisüos do Edltal e
esta comissão âprÔva o
Drêmio de RS 1 420 !il:

35

A poposla atende êÔs

€quietos do Edlal e
êslá Cômrssao âprÓva o
orêmio de R$ 1.420 00
ãlõ sta atenae aos
Gqulsltos do Édltál e
êsiâ Comlssão âDrova o
o{êmio d€ R$ 1 .420,1qq-
A propostá atende ãos
requisitos do Edilàl e

êstâ Comissáô aorôva o
nrêmio de R$ 1.420 00

A 'mpoíanclà 
dà L ôn

rL'uLri dô ÊôÍdado. ""

fpoposta ateóde aôs
requisitos do Edital e

esta Cômissáo aprová o
orêmio de R$ 1.420 0Q,
Ãl6posu atenue aos
rêquisrios do Editãl e
esta comissão aprova o
DÉmio d€ R$ 1.420,00-
a proposta atende aos
requLsitos dô Edilâl ê

êsla côm ssãô aprovã o
oiêmlo de R$ 1420,0!-

As prcPGtãs áPDvsda lotaliz.m
mir. duzênios Ésis), estândo dentro do

ô vâloÍ de RS 85.200 00
limile de valóÍ do Ed taln" oo112020

RUÀMÀRIAPÉREIMNT3TCENÍRO PÉCEP55650'000
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Dando prcssêguim€nto, a Presid6nte solicitou quô todos os proponên!ês
fossêm @muniedos dos s6us r6$ltádos, não @bêndo aos norovados rccuEo
por sobE a dêcisáo do§la Cohlssáo.

Oêtemlhou áinda quê cópia dâ pEsshte Als seja en@minhada áo Gábinô16
dó Pblêllo pârã a @mpeênlê .alifeçãoi à Sêcrêtânâ dê ÊinanÉs para tomada
de providéncias rolatúas aos r€passes dc pêmios om coníomidade com o
cDnográma óstábêlêcido p€lo Edital, ê à SêcÉtaÍia do Admlnislrâção paE qu€
procêdâ à dêvidã publicação no Mural da PrêÍêiturá, Diário Oticiat e Ponat da
TEnspeéncia d6 Mufi icÍpio.

Nada mais há€ndo a lBlar, fol6n@Íádá á Rêunião ê lavrádá a pres€nt6
Ala, quê vái dêvldámên!ê â$inada pd mim, Rublâ l\raria Caval@ntê, quê
sêffêtafiêi 6lrabãlhos, p6lo(a) PÍg8ldêntê ê dêmals mmbros da Comi6sáo.

PassiÉ- PE, êm 30d€ novembrc dê2020.

't í* *'-rtnt c'a"a^,on'l*
Rlbla Mana Câvalcante

ado Jorge Guilhemê da

-^ZaJÀ^ ,
Sheih Cnshâ Alvês dê Llmá
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