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EDITAL Nº 110/2019

     Aos cinco  do mês de junho de dois mil e dezenove, às 14 horas, reuniram-se na
Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sita à Rua José
de Alencar,  780 –  Centro,  as  Senhoras  Patricia  dos  Santos,  Marlise  Musskopf
Hoch  e  o  Senhor  Raul  Dalla  Barba,  integrantes  da  Comissão  de  Seleção  e
Avaliação das propostas para prestação de serviços de creche, conforme Edital Nº
110/2019 e o Senhor Tomás Baumgarten Rost, Procurador do Município de Ivoti
para  realizarem  a  homologação  do  Resultado  do  Chamamento  Público  Nº
03/2019.Tendo  em vista  consulta  realizada  pela  Procuradoria  do  Município  de
Ivoti  a  DMP – Borba,  Pause e  Perin – Advogados,  a  respeito  de o município
celebrar Termo de Colaboração com a Associação Encanto de Vida, vencedora do
certame para prestação da atividade prescrita no Edital Nº 110/2019, uma vez que
a mantenedora – Associação Encanto de Vida celebraria  a  parceria  e  a Escola
CEBECOR- mantida -executaria o objeto da mesma parceria, foi obtida a resposta
a seguir: além de todos os arrazoados iniciais, nos termos do pronunciamento da
DPM,  Registro  1659/2019,  datado  de  31/05/2019,  vale  citar  o  item  5  que
efetivamente responde ao consultado: “ ...não vislumbramos possibilidade jurídica
de  celebração  de  parceria,  nos  termos  da  proposta  vencedora  pela  Associação
Encanto de Vida.” Diz mais: “ Nesta situação, configurar-se-ia burla ao regime da
Lei  nº  13.019/2014  e  burla  à  Lei  nº  8.666/1993,  possibilitando  caracterizar,
ademais,  ato de improbidade administrativa.” Isto posto os presentes decidiram
suspender o ato de homologação de resultado final , até que a Administração possa
manifestar-se claramente diante dos fatos aqui relatados.  Nada mais havendo a
tratar,  lavrou-se  a  presente  ata  que  vai  pelos  membros  da  comissão  e  pelo
Procurador do Município assinada. Ivoti, 05 de junho de 2019.
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