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ATA DA 1'REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DO
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO OO1/2017

BÂHIE.] GOVERNO DO ESTAOO

Aos trlnta dias do mês de novembro do ano dê dois mil e dezessetê, às 08
horas e 30 minutos da manhá, iniciândo na sala de reuniões, na Avenida
Dorival Caymmi, no 15649 - Itapuã no primeiro andar da sede da
Superintendência Baiana de Assistênciâ Técnica e Extensão Rurâl -
BAHIATER, reuniÍam-se os membros da Comissão de Seleçáo de Projetos do
Edital no 001/2017 - Habitâção Rural, assim nomeados pelâ Portaria de n" 083
de 16 de outubro de 2017, definindo Presidente o SP Danilo Uzêda e membros
a Sra Maria lvladalena Ribêiro Pinto e o Sf Claudio Rodrigues dos Santos.
Reuniram-se todos e todas com o objetivo de analisar e avaliar os processos
das organizaçóês da sociedade civil que concorreram ao Edital n' 00112017 -
Habitâção Rural. Prosseguindo, o rito foi dado início a presênte reunião com a
proposiçáo Íeita pelo Presidentê da Comissáo, o Sr. Danilo Uzêda, de iniciar a
análisê dos procêssos, no que tocam os documentos juntados pelas
organizaçóes no período dê 30 diâs do corrente ano, conforme indicado
no Edital, que sê referem à fase de habilitação dos processos assim
indicado no item e) da Parte A do Edital, fazendo cada membro da comissáo, a
leitura do check-llsÍ destes documentos constantes nos processos sob a sua
guarda, espêcificamente, conferindo a validade das certidões juntadas, e os
demais documentos apresentados, inclusive os estatutos sociais; feito isto, em
seguida, o Sr. Dânilo Uzêda prosseguiu lendo o item 2.1 - Critérios de
Eliminaçáo, reÍerente ao subitem e) Não alcançar a pontuação mínima de 60
(sessenta pontos), da PARTE E - CRITERIOS PARA AVALTAÇÁO DAS
PROPOSTAS DE TRABALHO, prosseguindo divulgou o resultado destas
avaliações aqui realizadas, onde restou o consenso e a definiçáo da
condição dê habilitaçâo ê não habilitação dos sêguintes projetos,
coníorme aprovado por todos e todas subscrito na tabela abaixo:

ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL

c4R2017169030-0

TABELA
NÔ DO PROCESS

CÔOPERATIVA DE
HAB AÇÁO RURAL DA
BAHIA - COOPEHABITAR

ASSOCIAÇÃO DE
PEQUENOS
AGRICULTORES DO
SUDOESTE DA BAHIA.
APASBA

13 070.949-0001-00 clAsstFtcADA

0'1.006.155/0001-06

cAR20í7169896-0 TNSTITUTODE
DESENVOLVIIVIENTO
SOCIAL E AGRARIO DO 16. 448.367/0001-02
SEIVIARIDO - IDFSA

c4R2017169245-0

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

CLASSIFICADA

cAR20'17169219-0 IASSOC|AÇÀO
COI\,4UNÍTARIA DO
SANTO ANTÔNIO.

l 13.758.081/0001-35
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ACOMBASA

cAR2017í71081-0 ASSOCIAÇÃÔ DE
ASSISTÊNCIA
HABITACIONAL E
PROMOçÁO DA
CIDADANIA - HABITAR
BAHTA

07.771 .925t0401-85

DESCLASSIFICADA

cAR2017í699S0-0 ASSOCIAÇÃO MORANDO
MELHOR

07.006.06'1/0001-05

DESCLASSIFICADA

cAR20'17'170769-0 ASSOCIAçAO DE
REGULAR!ZAÇÁO
FUNDIARIA E
HAB AÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL DA
BAHIA

15 .397 .57 4tO0A1 -12

DESCLASSIFICADA

c4R2017117 07 53-O COOPERATIVA
HABIÍACIONAL
QUILOMBOLA.
CÔOPERHAO

17.636.96S/0001-56

DESCLASSIFICADA

cAR20í7'169786-0 COOPERATIVA
HABITACIONAL DE
PERNAMBUCO.
COÔPERCASA

19 242 53014401-74

DESCLASSIFICADA

c4R201716S203-0 SEVERINA
CONSTRUINDO
CIDADANIA 11.285.674t0001-04

DESCLASSIFICADA

cAR2017í 69'182-0 ASSOCIAÇÃÔ
HABITACIONAL SOÔIAL -
HABITAR 04.724.90s/0001-65

ELIMINADA

c4R2017169011-0 ESTUDIO AR
ARQUITETURA LTDA -
IVE 17.832.712t4001-70

ELIMINAOA

Prosseguindo a reuniáo, O Sr. Danilo Uzêda, comunicou que a próxima fase do

cronograma do edital reÍere-se ao decurso do prazo, entre os dias quatro â oito

de dezembro do corrente ano, para interposição de recursos para aquêlâs
entidades que se assim desejarem questionar os resultados divulgados por nâo

terem lograram êxito quanto à condiçáo de classificâçáo ou de habilitaçáo, pelo
quê a próxime reunião para análisês das referidas manifestaçóes, caso
ocorram, sêrá no die onze de dezêmbro de dois mil e dezessete no turno
da manhã, êm horário a definir. Nada mais havendo a tratar, deu-se por

encêrrada a reunião, às dezesseis horas ê trinta minutos, na qual, eu, Maria
Madalena, dou como verdâdeiros os atos âdministrâtivos aqui consignados em
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