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1'REI-TNIÁO SOLENE DE ÀBERTURA DAS PROPOSTAS - EDITAL DE
CHAMAMENT0 púnuco oorlzotr gABlrAÇÀo RURÁL

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVE,LOPES DAS ENTIDADES
PROPONENTES

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas quarenta

e cinco minutos, na sala 02 do Cento de Treinamento CTN, reuniram-se os membros da

Comissão do Edital HabitaÇão Rural das Comunidades Quilombolas - Edital 01/2017, assim

nomeados pela Pofiaria n"083/2017 de 16 de Outubro de 2017, publicada no Diário Ollcial do

Estado do dia 18/10/2017, com a presença do Sr. Presidente Sr. Danilo Uzêda da Cruz e Sf Maria
Madalena Ribeiro Pinto membro da comissão, os apoios Sf Dinorá da Silva Góis Piúeiro.
Amélia Germâío Rezende e Meirilaine Lucas Teles Cardoso. Antes de iniciarmos os trabalhos o

Sr. Presidente Danilo Uzêda informou aos presentes que a comissão havia recebido um pedido de

Impugnação do Edital registrado via e-mail e por meio de documento protocolâí1ô efelivâmente

respondido pela comissão. A comissão com o intuito de realizar a abeltura dos envelopes das

entidades proponentes em conÍbrmidade com os procedimentos previstos no Fdjtâl n'001/2017'
procedeu o credenciamento e poste or recolhimento de rubricas das entidades credenciadas, em

todos os documentos contidos nos respectivos envelopes. Dando prosseguimento aos trabalhos o

Presidente da Comissào de Seleçâo de Processo de Habilação efetuou a leitum dos itels do Edital

n" 001/2017 a fim de dirimir eventuais dúvidas ou questionamentos sôbre o processo seletivo As

entidades credenciadas foram: 01 - Severina - Construi[do Cidadania, 2 Coopehabitar

Cooperativâ de Habitação Rural da Bahia Ltda, 3 - Coopercasa LtCa Cooperâtiva Habjtacional
de Pemambuco, 4 - Habitar - Associação Habitacional Social, 5 Associaçào Morando Melhor e

6 - Acombasa AssociaÇão Comunitária do Santo Antônio. Seguindo a audiência Pública os

docrürentos contidos nos envelopes foram rubricados pelas proponentes presentes. Em seguidâ,

confome tabela no I abaixo, seguiu-se a assinatura nos envelopes por paite das entidades

credenciadas novamente fechadas para posterior avaliação na fase seguinte da comissão cle

seleção. Foi registrado que as entidades que enviaram por coreio serão alvo clo mesmo

procedimento, quando recebido o envelope.
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Posteriormente, o Sr. Danilo Uzêda, esclareceu ao credenciado da Associação Morando Melhor
dúvidas sobre o momento da avaliação, informando ao n,tesmo clue deverá fazer por email
qualquer solicitação ou requerimento para análise da comissão. Seguindo o rito e a pauta definida,
o Sr. DaÍilo Uzêda, abriu aos presentes e credenciados a franqúa a palavra para que eventuais
dúvidas fossern tiradas. O que foi feito. O Sr. Danilo Uzêda informa que a Cooperativa
Habitacional de Pernambuco Coopercasa Ltda. fez registrar a intempestividade do pedido de
impugnação do Edital 001/2017, por constar em Edital o prazo de 05 DIAS uteis para resposta
confonne consta na pagina 16, ao que foi respondido que o afiigo e letras do edital ao qual
mencionadas referem-se ao prazo recursal do resultado. Após as assinaturas, e tlào havendo mais
nâda a tratar informou-se que no dia 01/1212017 será divulgado o resultâdo preliminar no site da
CAR \anvB'.car.ba.gov.br e SDR www.sú.ba.gov.br, constando o resultado preliminâr destas
análises e período recursal, assim como também no Diário Ollcial do Estado da Bahia. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encenada a reunião, na qual, eu Dinorá da Silva Góes Piúeiro, a
secretâÍiei
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