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SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
PORTARIA Nº 22, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.
Republicado por incorreção

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020, Decreto
Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 e Decreto Municipal Nº 11.774, de 02 de outubro de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar Publico o Resultado dos Recursos dos Editais de Chamamento Público nº 02/2020;
03/2020; 04/2020; 05/2020 e 06/2020 publicado no Diário Oficial Eletrônico Ano VI-Edição 1527-Data 04/12/2020Conforme Anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIRO ALFREDO CARNEIRO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente ADELMO JACINTO DA SILVA, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua
inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio
da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E
DIVERSIDADE.
O proponente requer reanálise para aprovação do projeto e questiona se seu projeto foi lido integralmente.
Afirma que o projeto foi “revisado por três pessoas antes do seu envio, se o mesmo estava em desacordo,
entretanto nada foi identificado o que torna inacreditável". O proponente também questiona o julgamento do
item “A”.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“Ressalto que o projeto foi lido e avaliado de forma integral, tanto que teve pontuação máxima
em 3 dos 5 itens avaliados (B, C e D). O projeto não pontuou o item A por não apresentar
informações que possibilitem o entendimento de prazos para a execução de suas ações e para o
cumprimento de suas metas. Existem informações desencontradas, como a ausência da citação
de ensaios em metas, e a menção a um cronograma de ensaios no cronograma de trabalho sem
especificações de datas ou períodos necessários para a sua realização. Além disso, diversos
campos contêm trechos que repetidos, o que não auxilia na compreensão da proposta com
informações complementares.
As informações apresentadas no recurso reiteram a importância da inclusão da pessoa com
deficiência na área cultural, argumento já apresentado na proposta original e avaliado com as
notas máximas nos itens relacionados. Entretanto, não apresenta novos elementos que permitam
suprir a compreensão dos critérios avaliados no item “A”. Dessa forma, julgo improcedente o
recurso.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como improcedente o recurso, mantendo a classificação da
proponente exatamente como a publicada na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, publicada em edição
extra do Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente ANSELMO ROBERTO LOPES DA SILVA, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de
sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de
apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E
DIVERSIDADE.
O proponente requer recurso com base na relevância da proposta, que já está descrita na justificativa enviada.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“a proposta recebeu as notas máximas nos itens B e C, não sendo possível majorar a avaliação
nesses critérios. Dessa forma, julgo improcedente o recurso.”
A Comissão de Seleção e Avaliação dos Espaços Culturais acompanha a decisão da reanálise do técnico responsável
pela avaliação, ou seja, confirma como improcedente o recurso, mantendo a classificação da proponente
exatamente como a publicada na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, publicada em edição extra do Diário
Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 22 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente ANTONIO CAMPOS OLIVEIRA, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua
inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio
da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - ARTE LIVRE E CRIAÇÃO ARTÍSTICA.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“O recurso apresentado pela Proponente não traz elementos novos para a apreciação desta
avaliação. De modo, que não há como ter mudança de entendimento a partir de elementos já
apresentados. O argumento de que o projeto já foi aprovado em outros mecanismos de apoio,
inclusive, mecanismo diverso como os mecanismos de mercenato, seja no âmbito estadual seja no
âmbito federal não o credencia a ter nota máxima em qualquer critério que seja. Sem mais para o
momento está é minha posição. Indefiro a solicitação de alterações na pontuação.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como improcedente o recurso, mantendo a classificação da
proponente exatamente como a publicada na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, publicada em edição
extra do Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente ANTONIO MOREIRA OLIVEIRA, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua
inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão
de apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA
E DIVERSIDADE.
O proponente requer recurso com base no critério de definição dos suplentes do Edital de Chamamento
0
Público N 02/2020, publicada na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, em edição extra do Diário
Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir
Blanc) do Município de Feira de Santana, Bahia, analisou o Recurso Administrativo e julgou procedente,
mantendo a classificação, mas alterando para Suplente no resultado de sua avaliação, informação esta que
será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 22 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente BANDA MARCIAL RECOMEÇAR, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de
sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a
concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS CIDADANIA CULTURA E DIVERSIDADE.
O proponente requer reanálise para aprovação do projeto argumentando que existe a participação de
profissionais mulheres em sua proposta.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir
Blanc) do Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do
técnico credenciado através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do
projeto que a proponente inscreveu, retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“Ainda que tenha relacionado mulheres no campo referido ao grupo, entretanto, não
havia informado isso na equipe envolvida na proposta que contém apenas os seguintes
nomes "Everton Moreira – Coreógrafo e ginasta; Henrique Mercês – Músico Maestro;
Vinicius Ferreiras Santos – Instrutor de Naipes; Marcio dos Santos Araújo - Instrutor de
percussão".
Dessa forma, não havia ficado claro que haveria participação de mulheres na proposta.
Contudo, com o recurso essa informação ficou clara. Diante do exposto, julgo procedente o
recurso, com a consequente alteração da nota do critério E de 0,0 para 2,0 e da nota geral
de 6,5 para 8,5.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do
técnico responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota
alcançada pelo projeto bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário
Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente CRISPIM DE SOUZA, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição
no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio
da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - ARTE LIVRE E CRIAÇÃO
ARTÍSTICA.
O proponente requer reanálise para aprovação do projeto alegando que o resultado de sua avaliação não
foi publicado na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, publicada em edição extra do Diário Oficial
Eletrônico do Município de Feira de Santana.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir
Blanc) do Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do
técnico credenciado através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do
projeto que a proponente inscreveu, retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“Defiro o recurso, tendo em vista que de fato o projeto foi avaliado, porém não foi enviado
para a publicação. Solicito a Comissão que faça a devida publicação e garanta a
proponente o direito de estar no certame. Este é o meu entendimento, sem mais para o
momento peço o envio para a proponente e a publicação da retificação com a população
dada por este parecerista.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do
técnico responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, e providenciará a
publicação com o resultado da avaliação do proponente em portaria no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 22 de dezembro de 2020.

_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente DAMIANA MARIA DE JESUS, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição
no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da
administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - ARTE LIVRE E CRIAÇÃO ARTÍSTICA.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“O recurso apresentado pela Proponente nos faz reconsiderar a pontuação da contextualização.
Contudo, não acreditamos que exista o Pleno atendimento do quesito. Sem mais para o momento
está é minha posição. Defiro parcialmente a solicitação de alterações na pontuação.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como parcialmente procedente o recurso, alterando a nota do seu
projeto bem como a sua classificação, que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de
Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente FEIRA SONAR CARTOGRAFIA MULTIMÍDIA DE PRÁTICAS SONORAS EM FEIRA DE SANTANA,
apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no Edital de Chamamento Público
supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da administração pública municipal para a
execução de AÇÕES CULTURAIS – PATRIMÔNIO CULTURAL.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, analisou o Recurso Administrativo e julgou procedente, alterando a nota
atribuída ao projeto, bem como sua classificação, informações que serão publicadas em edição do Diário Oficial
Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente GILSON SOUZA SANTANA, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação da
inscrição do projeto “De Bob Marley a Lucas da Feira” no Edital de Chamamento Público supramencionado, em
tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES
CULTURAIS – PATROCÍNIO A FESTIVAIS CULTURAIS.
O proponente requer reanálise para aprovação do projeto alegando as seguintes razões e fundamentações:
Recurso Administrativo com as inclusas razões, o Edital e seus anexos e com observância das disposições das Leis
Federal Nº 14.017 de 29 de junho, no Decreto Federal Nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 e Decreto Municipal Nº
11.774 de 02 de outubro de 2020, que torna público o presente Edital de Chamamento Público Nº 06/2020,
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº1110/20, Nº1111/20 e Nº 1112/20, exercendo meu DIREITO DE PETIÇÃO,
assegurado no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal, expor e requerer o que segue:
1 - Preliminarmente
Em primeiro plano, sobre o direito de petição, venho transcrever ensinamento do professor José Afonso
da Silva, em sua obra “Direito Constitucional Positivo”, ed. 1.989, página 382:
“É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a
autoridade a que é dirigido escusar-se de pronunciar sobre a petição, quer para acolhê-la quer
para desacolhê-la com a devida motivação”.
Também o renomado Mestre Marçal Justen filho, “in” Comentários ao direito de defesa, assim assevera:
“A Constituição Federal assegura, de modo genérico, o direito de petição (art. 5º, XXXIV, a), como
instrumento de defesa dos direitos pessoais, especialmente contra atos administrativos inválidos.
Além disso, a Constituição assegura a publicidade dos atos administrativos (art. 37) e o direito ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inc. LV).”
Assim, venho requerer que as razões aqui formuladas sejam devidamente autuadas e, se não acolhidas, o que se
admite apenas e tão somente “ad argumentandum”, que haja uma decisão motivada sobre o pedido formulado.
Justificativa do Candidato
Solicito revisão do resultado publicado no Diário Oficial do Munícipio, do dia 21/12/2020, referente aos pontos de
avaliação das letras: (C) Descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou
projeto proposto. (D) Capacidade técnico- operacional do proponente e equipe técnica envolvida por meio de
experiência comprovada no portfólio de realizações na gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza semelhante.
No que diz respeito a letra (C ) Verificar no parágrafo 3ª da Descrição do projeto: “Realizaremos lives de conversa e
som pelo Instagram para ressignificar às memórias de Lucas da Feira, evidenciando de forma positiva referências
de luta e resistência afrodescendente de nossa cidade através da música Reggae” No que diz respeito a letra (D)
Tendo em vista que o proponente como cantor, compositor e instrumentista, tem uma carreira de mais de 30 anos
na Bahia, é compositor de mais de mil canções e melodias marcadas por mensagens de consciência crítica,
protesto social, paz e amor retratando as realidades cotidianas das cidades, dos guetos, espaços de resistência em
Feira de Santana, Salvador entre outros cantos do mundo no cenário musical feirense, baiano e brasileiro, e
apresentou uma equipe integrada por uma mulher na
produção executiva, e mais, produção de marketing e jornalista na assessoria de comunicação que o acompanha
ao longo dos anos, faz se necessário reavaliar o resultado publicado.
Assim, diante de tudo ora exposto, venho requerer digne-se V. Exa. conhecer as razões do presente RECURSO,
dando-lhe PROVIMENTO, culminando assim com a anulação da decisão em apreço, declarando-se habilitada para
prosseguir no pleito, como medida da mais transparente Justiça!
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
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Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“Acato parcialmente o recurso e encaminho o Barema retificado para publicação. É o que tenho
para o momento. Publique-se.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como parcialmente procedente o recurso, alterando a pontuação
alcançada e a classificação da proponente que será publicada em portaria no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 22 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente GUYMEO JUMONJI, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no
Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da
administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - ARTE LIVRE E CRIAÇÃO ARTÍSTICA.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“O recurso apresentado pela Proponente não traz elementos novos para a apreciação desta
avaliação. De modo, que não há como ter mudança de entendimento a partir de elementos já
apresentados. Sem mais para o momento está é minha posição. Indefiro a solicitação de
alterações na pontuação.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como improcedente o recurso, mantendo a classificação da
proponente exatamente como a publicada na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, publicada em edição
extra do Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente ITALO THIAGO SANTOS ARAUJO, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de
sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de
apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E
DIVERSIDADE.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, analisou o Recurso Administrativo e julgou procedente, alterando a nota
atribuída ao projeto, bem como sua classificação, informações que serão publicadas em edição do Diário Oficial
Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente IV FESTIVAL DE MÚSICA JOVENS TALENTOS, através do seu responsável, apresentou Recurso
Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo
hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES
CULTURAIS – PATROCÍNIO A FESTIVAIS CULTURAIS.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
que deferiu parcialmente o recurso com as seguintes considerações:
“A referida proposta atende satisfatoriamente as solicitações deste edital, faltando apenas à
inserção do portifólio do proponente, pois não foi possível a análise do mesmo, sem as
referências. Para além, trata-se de uma exigência do edital. Proponente encaminha portifólio, no
ato da solicitação de parece”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como parcialmente procedente o recurso, alterando a nota
alcançada pelo projeto bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial
Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente JOSÉ MARCIONILIO PRADO SANTOS, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua
inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio
da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - ARTE LIVRE E CRIAÇÃO ARTÍSTICA.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“O recurso apresentado pela Proponente não traz elementos novos para a apreciação desta
avaliação. De modo, que não há como ter mudança de entendimento a partir de elementos já
apresentados. Sem mais para o momento está é minha posição. Indefiro a solicitação de
alterações na pontuação.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como improcedente o recurso, mantendo a classificação da
proponente exatamente como a publicada na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, publicada em edição
extra do Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
A proponente KLLEIZA SANTOS CONCEIÇÃO, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua
inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio
da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - ARTE LIVRE E CRIAÇÃO ARTÍSTICA.
A proponente requer reanálise para aprovação do projeto alegando as seguintes razões e fundamentações:
1.

Razões e fundamentações do recurso:

(A) Informações sobre ações a serem executadas, metas a serem atingidas, prazos para a execução das ações e
para o cumprimento das metas:
O projeto continha metas clara e fundamentadas acerca da execução do objeto, trata-se de uma homenagem a
trajetória e a discografia musical de Margareth Menezes realizada pela sambista feirense Maryzelia, o cronograma
estava completo contendo prazos para execução de todas a ações que convergiam de forma efetiva a realização
do objeto geral da proposta. Diante do exposto, solicito revisão do critério.
(B) Adequação da proposta aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a
parceria:
Solicito revisão de minha pontuação, tendo em vista que, concorri na categoria “Arte Livre e criação” o
projeto apresentado possui plena adequação a criação, todo o repertório e pesquisa bibliográfica e fonográfica
realizada corroboram para essa justificativa, reforço também que, concorri dentro da cota racial colocada pelo
edital no entanto, no resultado preliminar não informa quais projetos foram contempladas pelas cotas, nem seus
respectivos suplentes.
(C) Descrição da realidade objeto da parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto proposto:
O resultado preliminar informa que não pontuei este critério, no entanto, no critério anterior recebi
pontuação acerca da adequação da proposta aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que
se insere a parceria, este critério possui em sua avaliação um sombreamento com relação ao critério (B), a partir
do momento que pontuei acerca da adequação da proposta, as ações inerentes a parceria nota-se uma latente
necessidade de revisão de julgamento deste critério por parte da comissão julgadora.
Dentro da construção executiva do projeto, desde a criação estrutural, executiva e cultural existe nexo
claro e inequívoco entre o projeto e sua realidade exequível, em toda descrição e justificativa existe argumentos
claros acerca das necessidades e conjunturas que, além de justificar a execução da proposta, atende a critérios de
cotas para mulheres criadas pelo próprio edital.
O "produto" ou marco regulatório da proposta em si, é a própria realização da live, este "produto
cultural" está fundamentado em todos elementos simbólicos de cenário, pesquisa bibliográfica e fonográfica,
histórica e artísticas realizada por Maryzelia, todos estes elementos defendem e corroboram a existência de nexo
entre a realidade objeto da parceria e as atividades propostas, o projeto inclusive realiza o recorte dos impactos na
criação e produção da cena cultural feirense, que seriam fomentadas pela execução das ações, almejadas pelo
projeto descritas no texto da inscrição.
(D) Capacidade técnico-operacional do proponente e equipe técnica envolvida por meio de experiência
comprovada no portfólio de realizações na gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria
ou de natureza semelhante.
O resultado preliminar, através de uma análise empírica, mostra que fui prejudicada nesta pontuação, o projeto
fomenta diretamente a produção de uma artista mulher, negra, feirense que completa onze anos de carreira, a
capacidade técnica e operacional de Maryzelia é fundamentada em todos os produtos entregues e executados ao
longo destes onze anos de carreira.
A artista participa de importantes eventos da cidade como Micareta, Natal Encantado onde realizou participação
com a cantora Margareth Menezes, inspiração para este projeto, e ainda em 2020 produziu e entregou dentre ao
maior cenário pessimista e de escassez de recursos para produção cultura, shows e produtos em formato digital
disponíveis gratuitos em plataformas sociais na internet, mesmo frente a um cenário tão turbulento foi possível
captar e executar produtos culturais sem perder qualidade padrão de seus últimos e mais célebres projetos
executados.
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A artista acumula projetos realizados na cidade tradicionalmente há anos, além da Micareta e Natal Encantado já
realizou Festas de Reis de Tiquaruçu, Projeto O Centro tem Cultura e outros projetos culturais a exemplo do
Maryzelia e o Canto Negro da Bahia realizado último novembro pelo Sesc Bahia, estas e outras experiências
inclusive fora do Estado, como sua trajetória no Rio de Janeiro onde, além de apresentações musicais em
importantes e tradicionais espaços de samba, participa dos maiores e principais projetos de samba do país como o
Projeto Criolice em Madureira, reconhecida pelo Guines Book como maior roda de samba do mundo e Celeiro
Samba Clube.
Estas e outras experiências corroboram a total capacidade técnico-operacional da cantora e demais membros da
ficha técnica na execução das atividades propostas por este edital.
Ressalto também, que o projeto possui anuência da cantora Margareth para sua realização que, conforme descrito
no cronograma da inscrição, participará do projeto cantando uma música com Maryzelia ao final da live.
2.

Anexos:

Segue anexo a este recurso portifólio da artista Maryzelia e links de projetos culturais em formato digitais
produzidos este ano pela cantora, um deles inclusive com a participação remota de Margareth.
0
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“O recurso apresenta farta argumentação de modo a conduzir o olhar do parecerista para uma
reapreciação dos itens elencados. De modo, a atualizar a pontuação objetiva colocada nos
critérios do barema indicado pelo edital. Sem mais para o momento está é minha posição. Defiro
e acolho os pontos elencados e sugiro atualização da pontuação e da classificação.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a pontuação alcançada e a
classificação da proponente que será publicada em portaria no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de
Santana.
Feira de Santana, Bahia, 22 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente LIVE MUSICAL “PORTAL GONZAGUEANDO”, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação
de sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão
de apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS – PATRIMÔNIO CULTURAL.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, analisou o Recurso Administrativo e julgou procedente, alterando a nota
atribuída ao projeto, bem como sua classificação, informações que serão publicadas em edição do Diário Oficial
Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

17

ANO VI - EDIÇÃO 1559 – EXTRA - DATA 24/12/2020
DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente LIVE SHOW - TALITHA COSTA CANTA BEATLES NO TEATRO MARGARIDA RIBEIRO, apresentou
Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado,
em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES
CULTURAIS – TERRITÓRIOS CULTURAIS E TRADICIONAIS.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
que deferiu o pedido.
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota alcançada pelo projeto
bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de
Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
A proponente MÁRCIA MATOS PORTO, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no
Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da
administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E DIVERSIDADE.
A proponente solicita reanálise com base na relevância do tema e na sua capacidade técnica-operacional.
0
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“não é critério do edital a relevância temática e a proponente teve a nota máxima em capacidade
técnica-operacional. Dessa forma, julgo improcedente o recurso. Ressaltamos que estamos
sensíveis a situação de todos os artistas, no entanto, os recursos disponíveis são limitados.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como improcedente o recurso, mantendo a classificação da
proponente exatamente como a publicada na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, publicada em edição
extra do Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 22 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente MARCIO RIBEIRO BRITO, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no
Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da
administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E DIVERSIDADE.
O proponente requer reanálise para aprovação do projeto argumentando que tem capacidade técnico-operacional
para a realização do projeto conforme documentos comprobatórios enviados.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“Ainda que na proposta original tenha encaminhado currículo contendo apenas experiências
esportivas, com o recurso, o proponente demonstrou ter capacidade técnica-operacional para a
realização da proposta. Dessa forma, defiro o recurso, com a alteração do item D de 0,0 para 3,0
e com a alteração da nota final de 4,0 para 7,0.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota alcançada pelo projeto
bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de
Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente MARCOS RAMOS RIOS, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no
Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da
administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E DIVERSIDADE.
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como improcedente o recurso, mantendo a classificação da
proponente exatamente como a publicada na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, publicada em edição
extra do Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 22 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente MARCOS TANFERI, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no Edital
de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da administração
pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E DIVERSIDADE.
O proponente requer reanálise para aprovação do projeto argumentando que tem capacidade técnico-operacional
para a realização do projeto conforme documentos comprobatórios enviados.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“Ainda que na proposta original tenha encaminhado currículo contendo apenas experiências
esportivas, com o recurso, o proponente demonstrou ter capacidade técnica-operacional para a
realização da proposta. Dessa forma, defiro o recurso, com a alteração do item D de 0,0 para 3,0
e com a alteração da nota final de 4,0 para 7,0.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do
técnico responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota alcançada pelo
projeto bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente MARIALVA OLIVEIRA FALCÃO, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua
inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio
da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E
DIVERSIDADE.
O proponente requer reanálise para aprovação do projeto esclarecendo as informações sobre ações a serem
executadas que estavam confusas na proposta original.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“foi possível compreender as ações da proposta e, por esse motivo, defiro o recurso, com
alteração da nota do item “A” de 0,0 para 2,0 e da nota geral de 5,5 para 7,5.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota alcançada pelo projeto
bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de
Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
A proponente MAYARA NAILLANE ASSIS DA SILVA, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua
inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionada, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio
da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - ARTE LIVRE E CRIAÇÃO ARTÍSTICA.
A proponente requer reanálise para aprovação do projeto baseado nas justificativas a seguir:
Critério de Julgamento
(A) Informações sobre ações a serem executadas metas a serem atingidas prazos para execução das ações:
Será realizado um videodocumentário de 60 minutos abordando a importância da música para a formação do
indivíduo, além de relembrar os anos de outro das bandas de fanfarra Em Feira de Santana. Reviver as
participações das bandas, onde representavam grandes escolas municipais e estaduais, bem como as
apresentações em grandes campeonatos de bandas de fanfarra do estado e até no Brasil.
O vídeo será produzido, executado e editado para finalização em prazo máximo de dois meses a contar da data em
que fomos aprovados no edital. Todo material será produzido seguindo todas as normas que o Ministério da Saúde
preconiza devido ao momento de pandemia que estamos vivendo.
Um dos objetivos do documentário é relembrar que muitos alunos de escolas públicas de Feira de Santana já
chegaram até a sair do país através da música, impulsionados pelas bandas de fanfarra e hoje muitas dessas
crianças e adolescente são grandes nomes da música nacional. Muitos deles se tornaram maestros e produtores
de bandas dentro e fora do país.
Para abrangermos um tema de tamanha importância e contribuição para a sociedade faremos entrevistas com
professores de música do município, ex-alunos de fanfarra, professores e incentivadores da música em Feira de
Santana. Traremos relatos de pessoas que mudaram de vida por conta da inserção nas bandas de fanfarra e como
o Programa Música na Escola vem reacendendo entre as crianças do município a paixão pela música e em especial
pelas bandas de fanfarra.
Um dos pontos altos de nossa proposta é que as bandas de fanfarra abrangem uma gama de pessoas e
movimentos culturais que se interessam tanto saber mais sobre a evolução da música, quanto na contribuição
social que a música e principalmente para o jovem que vive em vulnerabilidade. Vamos mostrar de forma leve e
lúdica que em Feira de Santana diversos músicos, maestros e produtores musicais saíram de bandas de fanfarra,
além de mostrar as contribuições da música na iniciação musical apresentada nas escolas.
(B) Adequação da proposta aos objetivos da política do plano do programa ou da ação em que se insere a
parceria:
O videodocumentário Na Cadência da Vida se enquadra em todos os requisitos da Lei Aldir Blanc, onde o
documentário poderá ajudar músicos, artistas, coreográos e todo público qu gosta de música a relembrar
momentos e ver como a novo modelo de fazer música nas bandas de fanfarra vem ganhando espaço em todo o
mundo e também em Feira de Santana, que é um dos maiores celeiros musicais do Brasil.
(C) Descrição da realidade objetivo da parceria e nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto:
Esperamos que o documentário venha contribuir com a história de Feira de Santana, bem como a cultura das
bandas de fanfarras, buscamos que a música e os músicos desta cidade passam ser valorizados e que os relatos e
testemunhos que serão trazidos no documentário possam ajudar a transformar vidas, como fez nos “anos de
ouro” das bandas de fanfarra em Feira de Santana.
(D) Capacidade técnico-operacional do proponente e equipe técnica envolvida por meio de experiência
comprovada no portfólio de realizações na gestão de atividades ou projetos realizados ao objetivo da parceria
ou de natureza semelhante:
Para que o trabalho seja valorizado e tenha o alcance que desejamos iremos divulgar desde o lançamento até o
impacto que o documentário causou em nossas redes sociais, em toda imprensa falada, escrita e televisada dentro
e fora de Feira de Santana, sendo assim poderemos mostrar nosso leque de musicalidade e cultura em todos os
cantos da Bahia e do Brasil.
(E) Profissionais mulheres-projetos que possuem uma ou mais profissionais mulheres:
Currículo dos proponentes
Jornalista e Roteirista:
Raylle Ketlly Santos da Silva
Brasileira, solteira, 23 anos
E-mail: raylle.ketlly@gmail.com
FORMAÇÃO
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• Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo – Faculdade Anísio Teixeira, conclusão
em 2018.2
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• 2019 - 2020 – Atualmente – Secretaria Municipal de Comunicação Social de Feira de Santana
Função: Redação e postagem
Principais atividades: Produção e publicação de matérias.
• Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana
Assessoria de Comunicação.
• Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana
Assessoria de Comunicação.
• Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana
Assessoria de Comunicação.
Jornalista, repórter e roteirista:
Mayara Nailanne Assis da Silva
Brasileira, solteira, 32 anos
e-mail: mayaranayllanne.jornalista@gmail.com
FORMAÇÃO
• Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo – Faculdade Anísio Teixeira, conclusão
em 2010.2
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Jornal Folha do Estado
Repórter
• Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Feira de Santana
Assessora de Comunicação
• Jornal Grande Bahia
Editora
• Secretaria Municipal de Saúde
Assessoria de Comunicação
• Assessora de Comunicação e produtora
Coletivo Unidos pelo Samba
Banda Afropop Tambores Urbanos
Produtor:
Gilson Goncalves Costa
Brasileiro, divorciado, 43 anos
• Pedagogo
• Músico percussionista
• Professor de iniciação musical
• Produtor da TV Caldeirão
• Cenógrafo empresa cenografia
• Co-produção da peça teatral Lucas da Feira
Cinegrafista:
José Ricardo Santos da Silva
Brasileiro, casado, 47 anos
• Cinegrafista da Faculdade Anísio Teixeira
• Cinegrafista do documentário sobre o Rio Jacuípe
• Cinegrafista da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana (UNEF)
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“O recurso apresentado pela Proponente não traz elementos novos para a apreciação desta
avaliação. De modo, que não há como ter mudança de entendimento a partir de elementos já
apresentados. Sem mais para o momento está é minha posição. Indefiro a solicitação de
alterações na pontuação.”
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A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como improcedente o recurso, mantendo a classificação da
proponente exatamente como a publicada na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, publicada em edição
extra do Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 22 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
A proponente MELINA ANDRADE MATOS, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição
no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da
administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - ARTE LIVRE E CRIAÇÃO ARTÍSTICA.
A proponente requer reanálise para aprovação do projeto baseado na diversidade cultural de Feira de Santana e
na ausência de oportunidades para atender a todos artistas talentosos na cidade.
0
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“infelizmente os recursos investidos na cultura são finitos, e não é possível contemplar todos os
artistas. Isso é um fato, no entanto, não é um argumento suficiente que provoque a reanálise.
Julgo improcedente o recurso, uma vez que o recorrente não apresentou elementos que
contestassem a avaliação realizada de sua proposta, ainda que as informações fornecidas tratem
da realidade.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como improcedente o recurso, mantendo a classificação da
proponente exatamente como a publicada na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, publicada em edição
extra do Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 22 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente O UNIVERSO DOS VESTUÁRIOS DOS TERREIROS, através do seu responsável, apresentou Recurso
Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo
hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de TERRITÓRIOS
CULTURAIS E TRADICIONAIS.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
que deferiu o pedido.
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota alcançada pelo projeto
bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de
Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente OFICINA DA GASTRONOMIA AFRICANA, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de
sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de
apoio da administração pública municipal para a execução de TERRITÓRIOS CULTURAIS E TRADICIONAIS.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
que deferiu o pedido.
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota alcançada pelo projeto
bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de
Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente POVOS E TRADIÇÃO, através do seu responsável, apresentou Recurso Administrativo quanto a
avaliação de sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a
concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de TERRITÓRIOS CULTURAIS E
TRADICIONAIS.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
que deferiu o pedido.
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota alcançada pelo projeto
bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de
Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente RAIMUNDO BORGES DA MOTA JUNIOR, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de
sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de
apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E
DIVERSIDADE.
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como improcedente o recurso, mantendo a classificação da
proponente exatamente como a publicada na Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2020, publicada em edição
extra do Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
A proponente RITA DE CÁSSIA DAMASCENO BASTOS, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de
sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de
apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - ARTE LIVRE E CRIAÇÃO
ARTÍSTICA.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“O recurso ora apresentado pede reconsideração a cerca do item ‘a’ do barema. Acolho
parcialmente o argumento e solicito o ajuste da pontuação a partir do argumento. Entretanto, de
modo, algum a proponente tem o pleno atendimento de todos os requisitos. Mas de fato atende
satisfatoriamente o solicitado. Sem mais para o momento está é minha posição. Defiro a
solicitação de alterações na pontuação.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como parcialmente procedente o recurso, alterando a nota do
projeto e sua classificação que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de
Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
A proponente RITA ELIZETE ZARDO DESTÉFFANI MOTTÉ, responsável pelo Projeto “Esquetes - Só Depende de
Nós”, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no Edital de Chamamento Público
supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da administração pública municipal para a
execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E DIVERSIDADE.
A proponente requer reanálise para aprovação do projeto baseado nos seguintes termos:
“Solicito Recurso ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020 - CIDADANIA CULTURA E
DIVERSIDADE LEI ALDIR BLANC FEIRA DE SANTANA referente a Divulgação do resultado preliminar
do projeto “Esquetes - Só Depende de Nós”.
Haja vista a fundamental importância de trazer temáticas que possam dialogar com as várias infâncias e
juventudes que tenha como tema principal o meio ambiente e a sua sustentabilidade, pedimos a Comissão
avaliadora que possa fazer uma nova análise do Projeto “Esquetes - Só Depende de Nós” levando em
consideração a sua potência nesse momento de pandemia para que o mesmo possa ser acolhido pela lei
Emergencial de Cultura - Lei Aldir Blanc, passando da condição de classificado para Contemplado.
Como apresentado na proposta enviada, será possível, através do apoio emergencial da Lei Aldir Blanc, realizar a
produção do projeto “Esquetes - Só Depende de Nós” com temática ambiental, sendo um excelente produto
cultural para ser trabalhado de forma transversal entre as Secretarias de Meio Ambiente, Secretaria de Educação
e Secretaria de Cultura do Município. Vale ressaltar que o Projeto “Esquetes - Só Depende de Nós” é resultado do
estudo e pesquisa em educação ambiental realizado pela socióloga, pesquisadora, autora, atriz e produtora
cultural Rita Elizete Zardo Destéffani Motté que desde 2002 vem atuando nas causas ambientais de forma mais
direta, no qual já recebeu por a Comenda de Mérito da Câmara de Vereadores do Município.
É importante também considerar que, através do projeto “Esquetes - Só Depende de Nós” será possível trabalhar a
educação ambiental de forma lúdica e portanto expandir seus conteúdos para a comunidade auxiliando na
reflexão e mudanças de hábitos abrindo caminhos para uma melhor qualidade de vida para a população feirense.
Fundamentado na realidade de Feira de Santana, os esquetes teatrais propostos no Projeto tem a missão de
ensinar e estimular a mudança dentro de casa, em especial nesse momento de pandemia. Temas relacionados à
reciclagem, coleta seletiva, poluição de lagoas, desperdício de água e os cuidados e combate aos focos de
mosquitos, serão adaptados em forma de esquetes para serem apresentados pelos personagens da Turma de Só
Depende de Nós: Joana Natureba, Pepeu Recicleto e Joca Poluente. Com a apresentação de três esquetes com
duração de 10 minutos (cada), essa turminha trará em forma de linguagem audiovisual discussões importantes
para nossas crianças e adolescentes, tais como.
“SALVANDO O PLANETA DE CASA” - ESQUETE QUE FALA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, DA COLETA SELETIVA E TEMAS CORRELACIONADOS. Ao trabalhar essa temática será possível trazer um
olhar reflexivo e questionador para nossas crianças sobre o “lixo” que é produzido em sua maioria em nossas
residências, levantando questões como: Será que tudo que é consumido de fato é descartável ou com ações
simples podemos contribuir para um melhor descarte desses resíduos.
“É HORA DE MUDAR”! ESQUETE QUE FALA DO DESPERDÍCIO DE ÁGUA E DA POLUIÇÃO DOS NOSSOS RIOS,
MARES, LAGOS E LAGOAS. A historicidade de Feira de Santana retrata o grande número de nascentes, que
permearam e ainda existem em nossa cidade. Com as mudanças climáticas que a sociedade vem enfrentando, é
possível trazer reflexões para nossas crianças e adolescentes acerca da mudança de hábitos é de fundamental
importância para corrermos contra o tempo e vislumbrar a possibilidade de reversão de tamanha mudança
climática que afeta toda a nossa sociedade.
“ZUM ZUM ZUM NUNCA MAIS” - ESQUETE QUE TEM COMO OBJETIVO CONSCIENTIZAR SOBRE O COMBATE AOS
FOCOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA, que
frequentemente é causador de pandemias e que pequenas atitudes realizadas por nós no nosso dia a dia podem
representar uma grande mudança. Importantes informações que possam contribuir para uma melhoria na saúde
pública e uma melhor qualidade de vida das famílias , tendo em vista que as doenças mencionadas acima com suas
especificidades provocam sequelas que limitam o indivíduo em suas atividades rotineiras.
Por fim, é necessário considerar que com a realização do projeto “Esquetes - Só Depende de Nós”, através da lei
Emergencial de Cultura - Lei Aldir Blanc, a prefeitura de Feira de Santana, através da sua Secretaria de Cultura está
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possibilitando que os artistas locais que vem se esforçando para manter o seu trabalho possam neste momento
tão delicado em que todos estamos vivendo ter como trabalhar, especialmente nós que somos do teatro para as
infâncias e juventudes e que ainda não temos nenhuma perspectiva de retornar às nossas atividades de forma
presencial.
Esperando por boas notícias,
Cordialmente,
Rita Elizete Zardo Destéffani Motté”
Proponente do Projeto “Esquetes - Só Depende de Nós”
0
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“A proponente destaca a relevância do projeto e das atividades propostas, destacando a pesquisa
que embasa as ações, bem como a relação com a temática ambiental. Todas as informações
encaminhadas no recurso já estavam presentes no projeto encaminhado e foram consideradas
em seu grau máximo de atendimento, não sendo possível a majoração da avaliação nos itens A, B
e C. No entanto, a proponente acrescenta a informação que desde 2002 vem atuando nas causas
ambientais de forma mais direta, no qual já recebeu por a Comenda de Mérito da Câmara de
Vereadores do Município, que não estava presente no projeto encaminhado. Dessa forma, julgo
procedente o recurso com revisão da avaliação do item D de 2,0 para 3,0 e a nota total de 8,0
para 9,0.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota alcançada pelo projeto
bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de
Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente SAMUEL LIMA MEDEIROS, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição
no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da
administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E DIVERSIDADE.
O proponente requer reanálise para aprovação do projeto baseado afirmando que a proposta tem relevância para
o "Distrito de Humildes, sendo esta uma oportunidade de proporcionar a mulheres, idosas, negras e em
vulnerabilidade ações afirmativas que corroborem com a inclusão social e o senso de pertencimento,
identidade, sensibilidade e empatia, permitindo a redução dos impactos causados pela pandemia causada pelo
coronavírus.".
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“julgo procedente o recurso, com revisão do item C de 0,0 para 1,5 e da avaliação final de 5,0
para 5,5”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota alcançada pelo projeto
bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de
Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
A proponente TAIANE ALMEIDA SANTOS, responsável pelo projeto FESTA POPULAR DO SAMBA DE RODA DO
PORTAL DO SERTÃO, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no Edital de
Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da administração
pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS – PATROCÍNIO A FESTIVAIS CULTURAIS.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
que deferiu parcialmente o recurso com as seguintes considerações:
“A referida proposta não apresenta documento de identificação da proponente, destaca-se ainda
há ausência de ficha técnica da equipe que comporá o evento, como os mestres do samba, como
descrito em proposta, pois apenas faz menção aos membros técnicos, ainda há ausência de
portifólio”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como parcialmente procedente o recurso, alterando a nota
alcançada pelo projeto bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial
Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente VALMILTON CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS, apresentou Recurso Administrativo quanto a
avaliação de sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a
concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA
CULTURA E DIVERSIDADE.
O proponente requer reanálise para aprovação do projeto descrevendo a realidade do contexto da proposta e
argumenta sobre a aderência da proposta ao edital, citando seus objetivos.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“foi possível compreender melhor a relação entre a realidade e ações propostas, entretanto, não
ficou demonstrado a aderência plena aos objetivos do edital, inclusive, porque a maioria das
ações propostas estão relacionadas a outras áreas que não a artística-cultural. Dessa forma,
defiro parcialmente o recurso, com a alteração da avaliação do item C de 0,0 para 1,5, e nota
geral de 5,5 para 7,0.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como parcialmente procedente o recurso, alterando a nota
alcançada pelo projeto bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial
Eletrônico do Município de Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente VANDSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO, apresentou Recurso Administrativo quanto a avaliação de
sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo hábil, cujo objeto é a concessão de
apoio da administração pública municipal para a execução de AÇÕES CULTURAIS - CIDADANIA CULTURA E
DIVERSIDADE.
O proponente requer reanálise para aprovação do projeto afirmando que o projeto é "concreto, real e material" e
que se justifica para "minimizar, suavizar a pandemia" e questiona a nota zero no item “C”.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
retornando esta reanálise com a seguinte resposta:
“Julgo procedente o recurso, com revisão da avalição do item C de 0,0 para 1,5 e revisão da nota
final de 5,0 para 6,5.”
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota alcançada pelo projeto
bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de
Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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DECISÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020
RECURSO ADMINISTRATIVO: REANÁLISE DE AVALIAÇÃO
O proponente O BAILADO DOS NKISES E SUAS SIMBOLOGIAS, através do seu responsável, apresentou Recurso
Administrativo quanto a avaliação de sua inscrição no Edital de Chamamento Público supramencionado, em tempo
hábil, cujo objeto é a concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de TERRITÓRIOS
CULTURAIS E TRADICIONAIS.
0

A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos da Lei Federal n 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) do
Município de Feira de Santana, Bahia, encaminhou o Recurso Administrativo para análise do técnico credenciado
através do Edital de Credenciamento de Técnicos Culturais 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Feira de Santana em 12/12/2020, responsável pela avaliação do projeto que a proponente inscreveu,
que deferiu o pedido.
A Comissão de Seleção e Julgamento dos Chamamentos Públicos acompanha a decisão da reanálise do técnico
responsável pela avaliação, ou seja, confirma como procedente o recurso, alterando a nota alcançada pelo projeto
bem como a classificação da proponente que será publicada em edição do Diário Oficial Eletrônico do Município de
Feira de Santana.
Feira de Santana, Bahia, 23 de dezembro de 2020.
_________________________
Elimar Luiz de Oliveira Junior
0
Matricula n 01.076044-0
Presidente da Comissão
_________________________
Geovanny da Silva Ferreira
0
Matricula n 60.002336-7
Membro da Comissão
_________________________
Sara Galvão da Silva Portugal
0
Matricula n 60.003769-3
Membro da Comissão
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