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Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, 
a Comissão Especial de Organização e Julgamento de Concursos de Projetos, 
nomeada pela portaria nº 700/2013, sob a presidência de Tatiana Scariotti, 
acompanhada dos demais membros, reuniu-se, para a sessão de recebimento e 
abertura dos envelopes de documentação e propostas referentes ao Concurso de 
Projetos nº 01/2013, para “Celebração de Termo de Parceria com entidade de 
direito privado, sem fins lucrativos qualificada como Organização da Sociedade 
Civil de interesse público – OSCIP, para cooperação técnica, e coordenação de 
programas, na sua integralidade, para a cooperação de programas na área da 
saúde, na Rede de Atenção às Urgências e Emergências, e Higienização das 
Unidades de Saúde”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. Estiveram presentes na sessão demonstrando interesse em participar do 
certame as organizações ORGANIZAÇÃO SAÚDE SUSTENTÁVEL, Paulo 
Rodolpho Guimarães Gil, inscrito no RG sob o nº 13.361.227-0; e IBRASC – 
INSTITUTO BRASILEIRO SANTA CATARINA, representada por José Carlos 
Jobim, inscrito no RG sob o nº 4045499 SSP PR. Abertos os envelopes de 
documentação os mesmos foram analisados e rubricados pela Comissão e 
presentes. Dada a palavra ao representante da OSS o mesmo manifestou-se 
quanto a documentação da IBRASC: I – quanto ao CNPJ da licitante não consta 
entre as atividades tanto principal quanto secundária a inscrição de atividade na 
área da saúde. Dada a palavra ao representante da IBRASC o mesmo 
manifestou-se quanto a documentação da OSS: I – quanto ao balanço social não 
foi apresentado autenticado e registrado; II – não foi apresentada a declaração de 
DPIJ. A Comissão proferirá sua decisão quanto à habilitação das participantes, 
após a análise minuciosa das documentações apresentadas. Após sua decisão 
será aberto o prazo de recurso, na forma do Artigo 109 da Lei 8.666/93. Os 
envelopes contendo as propostas foram lacrados e rubricados em um único 
envelope, para serem abertos após o julgamento da fase de habilitação. Esta ata 
encontra-se disponível, também, no site do município www.vacaria.rs.gov.br e no 
mural. Nada mais havendo a relatar, eu Tatiana Scariotti, Presidente da Comissão 
Especial de Organização e Julgamento de Concursos de Projetos, encerro a 
sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão e presentes. 


