
 
 

 
 

 
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA — N° 01/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

LEI ALDIR BLANC – PRÊMIO 
AUGUSTO DOS ANJOS 

 
 

 
Ata de Recebimento e Julgamento de Proposta e Documentação de 

Habilitação e seleção. 
 

No dia 20 de novembro do ano de dois mil e vinte e um, as nove horas e trinta, nas 
dependencias da Secretaria de educação, Cultura, Esporte e Turismo do municipio de 
sapé,reuniram-se os membros da Comissâo de Trabalho designada pelo Decreto nº 2925 de 22 de 
outubro de 2021, composta pelos servidores Beatriz marques de Paula, Egberto Lima, 
Catarina Suise, Aderaldo Elias, Roniery Pereira, Wanderley Bernardino e Kelson Ricardo 
secretário Executivo de Cultura. A reuniäo da comissão tern a finalidade de realizar a abertura 
e julgamento dos proponentes em conformidade com o edital 01/2021 Prêmio Augusto dos 
Anjos, contendoa documentaçâo da proposta e habilitação apresentadas na inscrição, aonde 
os projetos dos proponentes foram nomeados por : SELECIONADO, SUPLENTE E NÃO 
CLASSIFICADO. Após análise da documentaçäo, e por decisão unânime, foi redistribúido o valor 
de R$ 7.500 (sete mil e quinhentos reais) por ausência de inscritos na categoria de Empresas de 
diversão N° 17, para as categorias de n° 02 acrescentando uma 1 vaga com valor de R$ 2.500 ( 
dois mil e quinhentos reais), categoria de N°15 duas 2 vagas com valor de R$ 2.000 ( dois mil 
reais) cada, categoria de N°03 duas 2 vagas com valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) cada, 
em conformidade com o item 7.7 exigido pelo edital. Na categoria de N°01 obteve 57 
(cinquenta e sete) inscrições por 70 (setenta) vagas de ampla concorrência, Na categoria de 
N°03 obteve 11(onze) inscrições por 15 (quinze) vagas de ampla Concorrência,Na categoria 
de N°11 obteve2 (duas) inscrições por 5 (cinco) vagas de ampla concorrência Na categoria de 
ampla concorrência, Na categoria de N°20 obteve 9 ( nove) inscrições por 12 vagas de ampla 
concorrência e Na categoria de N°22 obteve 5 (cinco) inscrições por 6 vagas de ampla 
Concorrência, Em conformidade com item 7.7 do PAGAMENTO, os valores das vagas que não 
obteve o numero de SELECIONADOS será redistribúida de forma igualitária entre os inscritos de 
cada modalidades honrosas a nomes da cultura sapeense, classificada pelo seu numero na 
tabela do edital, perfazendo um investimento total de R$394.929,00 (trezentos noventa e 
quatro mil novecento e vinte nove reias). as demais categorias obtiveraminscrições acima das 
vagas disponiveis no edital, aonde os projetos dos proponentes foram nomeados por : 
SELECIONADO ficam a disposição da prefeitura Municipal de Sapé para apresentação ou 
execução de serviço cultural e artistico.Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

assembleia, e lavrou-se o presente termo. 

 
 
 

 
Sapé, PB, 20 de novembro de 2021. 

 
 

Comissão de Trabalho (Decreto nº 2925 / 2021): 
 
 
 
 
 


