
MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019

EDITAL Nº 110/2019

     Aos oito  do mês de julho 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.
Na  data  de  cinco  de  junho  de  2019,  a  Comissão  de  Seleção  e  Avaliação  e  o
Procurador do Município decidiram suspender o ato de homologação uma vez que
a  Associação  Encanto  de  Vida,  vencedora  do  certame,  faria  o  atendimento
mediante repasse da prestação do serviço à Escola Cebecor, sua mantida, o que
configuraria “burla ao regime da Lei 13.019/2014 e burla à lei nº 8.666/1993”,
parecer esse exaurido pela DPM – Borba, Pause e Perin – Advogados em data de
31  de  maio  de  2019.  A Associação  comprovou  documentalmente  que  fez  as
devidas  alterações  estatutárias  e  fiscais,  adequando-se  às  normas  legais.  A
Comissão de Seleção e Avaliação indica que as crianças atualmente atendidas pela
Escola  Cebecor,  possam vir  a  ser  atendidas  pela  Associação Encanto  de Vida,
sendo admitidas via vagas do Edital de Chamamento Nº 03/2019. Esta indicação é
em decorrência de as crianças e as famílias já estarem adaptadas ao espaço físico,
sendo que sua logística não seria afetada. Também deve-se levar em conta que as
crianças  já  estão  adaptadas  aos  profissionais,  com  os  quais  já  têm  vínculos
constituídos  e  não precisariam passar  por  um novo processo  de  adaptação em
outro local. A indicação para que as crianças possam continuar sendo atendidas no
mesmo espaço também se dá na busca pela possibilidade de uma continuidade das
atividades  pedagógicas,  de  modo  que  as  crianças  possam  permanecer  num
crescente de desenvolvimento e interação com os educadores e colegas, com os
quais convivem ao longo do ano letivo. Não tendo havido posição contrária do
Executivo, esta Comissão DECIDE RATIFICAR E HOMOLOGAR o resultado
do Chamamento Público Nº 03/2019, Edital Nº 110/2019, na conformidade com o
Edital.
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MUNICÍPIO DE IVOTI
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RESULTADO DO CHAMAMENTO

Vencedora do Edital de Chamamento Público Nº 03/2019:

 Associação Encanto de Vida.

Convocamos também, a partir desta data, a OSC selecionada, Associação Encanto
de Vida, para no dia 11 de julho de 2019, apresentar a documentação exigida para
comprovação dos requisitos para a celebração da parceria, conforme determina o
Edital  de Chamamento Público Nº 03/2019. Ivoti, 

PATRÍCIA DO SANTOS                                      MARLISE MUSSKOPF HOCH

TOMÁS BAUMGARTEN ROST                         RAUL DALLA BARBA

 

DE ACORDO:

MARTIN CÉSAR KALKMANN

    Prefeito Municipal
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