
ATA Nº  005  DE  REUNIÃO  DA COMISSÃO  PERMANENTE  PARA AVALIAÇÃO  DE
PROPOSTAS DE EDITAIS

EDITAL  DE  CHAMAMENTO  PÚBLICO  Nº  003/2019  DE  CREDENCIAMENTO  DE
ARTISTA - BIÊNIO 2019/2020. 

A Comissão Permanente para Avaliação de Propostas de Editais da SEMCULT, nomeada
pela Portaria n.º 1.221/2018 composta por servidores da SEMCULT, publicada no Diário
Oficial do Município n.º 5723, página 11, de 14 dezembro de 2018, em epígrafe se reuniu
de forma presencial conforme previsto no Edital 003/2019, primeiramente foi informado
da  ausência  do  membro  da  Comissão  Ivanélia  Lins  por  motivos  de  estar  prestando
serviços  fora  da  SEMCULT  neste  momento,  para  análise  do  credenciamento  das
propostas do presente edital  conforme os seguintes objetivos:  a) qualificação jurídica,
fiscal e de documentos pessoais; b) Analise e avaliação do portfólio do proponente e da
equipe  envolvida  no  projeto  (release,  currículo,  clipagem,  meios  de  comunicação
diversos,  CD’s,  DVD’s,  etc),  conforme Artigo  3 -  Da Documentação,  que permitam a
verificação da consistência e pertinência da proposta. A referida Comissão procedeu à
conclusão da análise dos documentos apresentados pelos proponentes inscritos no Edital
de Chamamento Público de Credenciamento em evidência. Após análise minuciosa dos
projetos inscritos e seguindo os critérios de credenciamento, segue-se assim descrito.
PROPOSTAS CREDENCIADAS: Processo Nº 9922/2019 de Programa de Promoção e
Assistência Social;  Processo Nº 14627/2019 de José Antonio da Silva e Processo nº
13877/2019  de  João  Pedro  Monteiro  de  Freitas.  Após  análise  das  propostas,  os
processos foram encaminhados para a Gerência Administrativa para que sejam tomadas
as providências necessárias. Eu, Lucimar B. Costa Subsecretário da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo, de Cachoeiro de Itapemirim, lavro a presente Ata e que vai ser
assinada por mim, e por todos os membros que participaram desta reunião. Cachoeiro de
Itapemirim, 06 de maio de dois mil e dezenove.
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