
 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DO EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO 002/2021 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 09 

horas e 30 minutos da manhã iniciando via vídeo conferência que foi gravada, 

conforme publicação da Errata do Chamamento em 23 de Outubro de 2021, iniciando 

na sala de reuniões, na Avenida Luiz Viana Filho, nº 250 – Conjunto Seplan – Centro 

Administrativo, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção de Projetos do Edital 

nº 002/2021, realizou o evento o Presidente da Comissão, que é membro da Comissão 

de Seleção de Projetos do Edital nº 002/2021 – Pais, assim nomeados pela Portaria de nº 

110/2021, considerando o Presidente o Sr.º Danilo Uzêda da Cruz, CPF: 789.967.32591 

e matrícula nº. 910.276 e os membros da comissão Srª Roberta Nascimento da Silva, 

CPF: 959.382.065-53 e matrícula nº. 920423-60 e a Srª Nádia Barreto do Rosario, CPF: 

273.888.085-15 e matrícula nº 910.178, fazendo-se presente o suplente Clerisvaldo 

Santos Paixão, CPF: 943.526.405-06, matrícula, 04.647.480-7 Reuniram-se todos, 

juntos com as entidades presentes (online) com o objetivo de realizar a seleção pública 

de abertura dos envelopes das organizações da sociedade civil que concorreram ao 

Edital n° 002/2021 – Pais Quilombolas. Prosseguindo o rito foi dado início a presente 

reunião pelo Presidente da Comissão, o Sr.º Danilo Uzêda da Cruz que informou que 

devido à pandemia, a ata e a assinatura da documentação só contariam com a assinatura 

do Presidente da Comissão, Sr.º Danilo Uzêda da Cruz, e que a ata seria encaminhada 

via e-mail para as entidades e postado no site do certame. Caso não ocorra nenhuma 

mudança a ata será considerada aprovada ao final da leitura. Continuando, o Sr.º Danilo 

Uzêda da Cruz realizou a leitura dos itens que compõem o edital e todos concordaram. 

Houve um total de dezessete propostas encaminhadas para o certame. Foram 

inabilitadas as propostas do COLETIVO DE ENTIDADES NEGRAS DA BAHIA – 

CEN (envelope aberto), AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

CULTURAL, SAÚDE E DESPORTOS DA BAHIA ADESCB (sem identificação de 

lote no envelope), INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO 

DO SEMIÁRIDO IDESA 2 propostas (envio fora do prazo estabelecido em edital). As 

propostas habilitadas estavam em envelopes lacrados e identificado foram mostradas 

aos participantes, sendo informado pelo presidente que, conforme prevê o edital, não 

será recebida nenhuma proposta após a abertura do envelope a não ser que fique 

comprovado que ela foi enviada até o dia 17 de outubro de 2021, via SEDEX com AR 

ou entregue no protocolo até o dia 25/10/2021. Houve uma pergunta da ONG Alvorecer 

Bahia sobre o quantitativo de propostas apresentadas para o lote 1, respondido pelo 

presidente da comissão. Perguntou ainda o representante da Associação de pequenos 

produtores rurais da região de Quirinos, se a proposta havia chegado. Ao que foi 

informado que não havia sido recepcionado, e que no dia 25/10/2021 o prazo já estaria 

espirado para propostas via sedex. Dando início a abertura dos envelopes o (lote 1), 

primeiro foi Barriguda – Centro de Desenvolvimento Socio Ambiental, o segundo 

foi ONG Alvorecer, o terceiro foi a Associação Áwá Ações Afirmativas, o quarto 

Humana Povo para o Povo Brasil, na sequencia o (Lote 2), Associação Nacional 

Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu - ACBANTU, UNISOL BAHIA, 



 

Humana Povo para povo Brasil. (Lote 3), Centro de Assessoria do Assuruá – CAA, 

ACFBA – Associação Civil Filhos de Bárbara, Associação da Comunidade 

Quilombola do Brejo Grande ACQBJ, Associação Quilombola da Comunidade dos 

Cágados de Ituberá, Associação Cultural e Religiosa Terreiro Caxuté, Associação 

Áwá Ações Afirmativas, Cooperativa dos Agricultores e Agricultoras Familiares 

de Camamu. Após a abertura dos envelopes e validação virtual de todos os presentes, 

os participantes confirmaram validando o processo/etapa realizado no dia 28/10/2021 e 

a reunião foi dada como concluída, a gravação encerrada, restando a comissão a 

avaliação das propostas em reunião reservada conforme consta no Edital 02/2021. Sem 

mais nada a tratar, eu Telma Cabral Almeida lavrei essa ata e o presidente deu por 

encerrada a sessão.   

 

 

 

Sr.º Danilo Uzêda da Cruz  

Presidente da Comissão de Seleção das Propostas 

Chamamento Público 02/2021 

 

 

 

 

 

 

 


