RETIFICAÇÃO DO EDITAL 07/2013.
A Secretaria de Desenvolvimento e Integração regional (SEDIR) / Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, torna pública a retificação do Edital 07/2013,
publicado no D.O do dia 28/08/2013, que passa a ter a redação especificada,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital:
No item “6.0 DA INSCRIÇÃO” onde se lê:
“A inscrição é gratuita e o ato da inscrição pressupõe a concordância da entidade
proponente com todos os termos deste Edital. As inscrições estarão abertas no período
de 12 de agosto 2013 a 12 de setembro de 2013, devendo as entidades proponentes
apresentarem os seguintes documentos:”
Leia-se:
“A inscrição é gratuita e o ato da inscrição pressupõe a concordância da entidade
proponente com todos os termos deste Edital. As inscrições estarão abertas no período
de 12 de agosto 2013 a 28 de setembro de 2013, devendo as entidades proponentes
apresentarem os seguintes documentos:”
No item “9. DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO” onde se lê:
...
O resultado será publicado no Site da CAR (www.car.ba.gov.br), do Programa Vida
Melhor (www.vidamelhor.ba.gov.br) e da SEAGRI (www.seagri.ba.gov.br) até o dia 26 de
outubro de 2013.
Leia-se:
9. DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO
...
O resultado será publicado no Site da CAR (www.car.ba.gov.br), do Programa Vida
Melhor (www.vidamelhor.ba.gov.br) e da SEAGRI (www.seagri.ba.gov.br), até o dia 30 de
novembro de 2013.
No item “11. DO CALENDÁRIO DO EDITAL” onde se lê:

AÇÕES
Lançamento do Edital
Postagem das Propostas e documentos
Análise da habilitação da entidade proponente e da proposta
(Manifestação de Interesse)
Visita de Campo
Divulgação dos resultados

DATA LIMITE
27.08.2013
28.09.2013
31.10.2013
30.11.2013
13.12.2013

Leia-se:
11. DO CALENDÁRIO DO EDITAL

AÇÕES
Lançamento do Edital

DATA LIMITE
12.08.2013

Postagem das Propostas e documentos
Análise da habilitação da entidade proponente e da proposta
(Manifestação de Interesse)
Visita de Campo
Divulgação dos resultados
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