
CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2018 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, CIDADNIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ATA Nº 001/2018 

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez 

horas, nas dependências da Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e 

Assistência Social, situada na Rua Dr. Henrique Vilanova nº 396, bairro centro no 

município de Cerro Grande do Sul, reuniu-se a Comissão de Seleção, designada 

através da Portaria Municipal nº 128/2018, composta pelos servidores Daiana 

Boanova Vieira, matricula:1434, que a presidirá,  Gabriela Oliveira Schmatz, 

matricula: 1577 e Rovenus Dias da Silva, matricula: 1888. No horário fixado no Edital 

nº001/2018, compareceu a seguinte Organização de Sociedade Civil interessada no 

Chamamento Publico nº 001/2018: Instituto Brasileiro da Pessoa através de seu 

representante Marcos Aurélio Alves. Dando inicio ao processo de seleção, a 

comissão recebeu a Carta de Credenciamento, juntamente com cópia autenticada 

do Registro Geral de Pessoas nº 4016676639, e a Proposta em envelope 

identificado e lacrado. Ambos foram rubricados pela Comissão de Seleção e a 

Organização de Sociedade Civil, após esse procedimento ocorreu à abertura do 

envelope onde consta a Proposta. Seguindo, a mesma foi lida e rubricada pela 

Comissão de seleção na presença do representante da Organização de Sociedade 

Civil, sendo o ato interrompido às dez horas e quinze minutos, quando 

compareceram as representantes de outra Instituição interessada, identificando-se, 

verbalmente, como representantes da Fundação La Salle. Assim foi informada pela 

comissão de seleção que conforme previsto no Edital nº001/2018, no artigo 5 item 

5.1, o horário da sessão pública está fixada em dez horas.  As representantes 

solicitaram que fosse apreciada a sua proposta, o que foi indeferida pela Comissão 

de Seleção, tendo em vista o descumprimento do item 5.1 do Edital nº001/2018. As 

representantes se despediram e retiram-se. Retomando a análise da Proposta 

habilitada, foi finalizada apreciação. A Comissão reuniu-se privadamente, a fim de 

avaliar e julgar cada item da Proposta, cada integrante ofereceu sua nota e após foi 

dada a nota mediana de cada item. Segue a nota de cada Requisito: -Análise do 

Valor proposto: nota  27 pontos, critério compatível; -Análise de caracterização 

técnica da proposta: nota 67 pontos, critério compatível. Totalizando 94 pontos. 



Sendo assim o Instituto Brasileiro da Pessoa através de sua proposta está 

classificada, para seguir com os procedimentos previstos no Edital de Chamamento 

Público nº 001/2018. Nada mais havendo a tratar encerro o presente Ata que será 

assinada por mim e os demais presentes na sessão pública. Logo após publicada no 

sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Cerro Grande do Sul. 


