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ATA DA 23 REUNIÃO ON CONNISSÃO DE SEUçÃO DE PROJETOS DO
EDITAL DE cHAMAMENTo púeuco oo2l2o2t

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às 09 horas e 30
minutos da maúã, iniciando na sala de reuniões, na AvenidaLuiz Viana Filho, n'250 -
Conjunto Seplan - Centro Administrativo, reuniram-se os membros da Comissão de

Seleçào de Projetos do Edital n" 00212021 - Pais - Quilombolas, assim nomeados pela
Portaria de no 11012021, considerando o Presidente o Sr.o Danilo lJzèda da Cruz, CPF:
789.967.32591 e matrícula no. 910.216 e os membros da comissão Sf Roberta
Nascimento da Silva, CPF: 959.382.065-53 e matrícula n". 920423-60 e a Sr" Nádia
Barreto do Rosario, CPF: 273.888.085-15 e matrícula n' 910.178, Reuniram-se todos
com o objetivo de analisar e avaliar as propostas para implantação de 60 Sistemas de
Produção Agroecológica, Integrada e Sustentável - PAIS, em três lotes, do Edital no
00212021 - Pais Quilombolas. Prosseguindo, o rito foi dado início a presente reunião
com a proposição feita pelo Presidente da Comissão, o Sr.o Danilo llzëda da Cruz, de
lnlclar a análise dos processos, no que tocam os documentos juntados pelas
organizações, apresentados para o certame, conforme indicado no Edital 02/2021, que
se referem à fase de classificação das propostas, uma vez que habilitação já foi
estabelecida n abertura dos envelopes. O presidente fez constar o recebimento por
SEDEX fora do prazo estabelecido em edital, qual seja 17 de outubro de 202I, de uma
proposta enviada pela oSC ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS pRoDUToRES DA
REGIAO DE QUIRINOS, considerando-a inabilitada por essa razão. Feito isto, em
seguida, o Sr.o Danilo uzêda da cruz prosseguiu lendo a pARTE E - CRITÉntos
PARA AVALIAÇÃO NNS PROPOSTAS DE TRABALHO, PTOSSEgUiNdO hOUVC A

avaliação da documentação apresentada e classificação com informação da posição de
classificação no certame, conforme tabela abaixo firmada:

TABELA

1

Barriguda
Centro de

Desenvolvimento

Socio Ambiental

07 .977.28s/O001-64 88 CLASSIFICADA 20

ONG Alvorecer ,L8.936.779/OOOL-L7 69 DESCLASSIFICADA

Associação Awá
Ações

Afïrmatiyas
24.581.303/0001-03 94 CLASSIFICADA ao

Humana Povo
para o Povo
Brasil

08.949.168/0001-50 96 CLASSIFICADA ío
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