
BAHIA*SECRETARIA DE
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PORTARIA N° 05^ /2022

O Diretor da Companhia de Desenvolvimento e A9ao Regional - CAR no uso de suas 

atribui9oes que Ihe confere o Estatuto da Empresa.

RESOLVE:

Art. 1° - Constituir Comissao Especial, composta dos funcionarios Kamilla Ferreira da Silva 

Souza, matricula n° 910.284, Sergio Souza Silva Cerqueira, matricula n° 910.332, Adilson Sousa 

Aranha, matricula n° 518, para, sob a presidencia do primeiro, e conforme dispoe a Lei n° 13.019, 

de 31 de julho de 2014, do Decreto n° 17.091, de 05 de 05 de outubro de 2016, do Decreto n° 

17.363, de 28 de Janeiro de 2017, referente ao Edital de Chamamento Publico n° 003/2022, cujo 

o objetivo preve a implementaqao de tecnologia social de capta9ao e armazenamento de agua 

para consume humano- Cistemas de Placas - 16 mil litres.

Art. 2° - Ficam definidas as seguintes atribui9oes da Comissao Especial, responsavel pela sele9ao 

de propostas tecnicas para implanta9ao de Cisterna de Consume Humano - 16 mil litres:

I) Analisar e aprovar propostas tecnicas apresentadas por Organiza9oes da Sociedade Civil 

- OCS, com base em criterios objetivos estabelecidos no Edital para implanta9ao da 

tecnologia social de capta9ao e reserva9ao de agua da chuva, incluindo a divulga9ao do 

resultado preliminar;

II) Analisar recurso e retificar resultado caso haja necessidade;

III) Analisar os cumprimentos dos requisites, dos impedimentos legais e do Plano de 

trabalho;

IV) Homologar resultado final, e

V) Elaborar ata de todo processo.

Art. 3° - A Comissao Especial de Sele9ao e Acompanhamento, responsavel pela seleqao de 

propostas tecnicas para implementa9ao de tecnologia social Cisterna de Consume Humano - 16 

mil litres que serao implementadas no municipio de Jacaraci, devera estabelecer a periodicidade 

de seu funcionamento e as rotinas de trabalho.
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