MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Secretaria Municipal de Saúde
ATA DA SESSÃO DO CONCURSO DE PROJETOS N.^ 01/2020
OBJETO: Seleção de uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como
Organização Social de Saúde - OSS, nos termos da Lei Municipal n° 4.831/2019, que tenha
manifestado interesse em celebrar Contrato de Gestão com vistas à formação de parceria
para fomento e execução de atividades na área de saúde, em especial, o gerenciamento da
“Unidade de Pronto Atendimento 24H “Alberto Esper Kailas", em estreita cooperação com a
Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos do SUS.
Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2020, às 09:15 horas, reuniram-se na sala
de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos a “Comissão Especial de seleção para
concurso de projeto n." 01/2020, nomeada por meio do Portaria n.® 272/2020 de 03 de
agosto de 2020, com a finalidade de proceder o recebimento e a abertura dos evelopes
contendo a documentação de habiliaçâo e os piano de trabalho das Entidades Privadas Sem
Fins Lucrativos (OSS) com interesse de efetuar a gerência da Unidade de Pronto
Atendimento 24 Horas “Alberto Esper Kailas”, nos termos do edital de concurso de projetos
em epígrafe.
Aberta a sessão, constatou-se o comparecimento das seguintes Organizações Sociais
de Saúde: 1) Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde (INSAÚDE), CNPJ:
44.563.716/0001-72, representada pela Sr® Daniela Nascimento Barbosa Lima, CPF
406.686.098-26; 2) Instituto de Estudos e Pesquisas "Humaniza", CNPJ: 27.450.038/000112 , representada pelo Sr.” Ricardo Cezareti Barbieri Monteiro de Barros, CPF 360.032,35802; e, 3) Associação Hospitalar Beneficiente Nossa Senhora das Graças, representada pelo
Sr° Marcelo Pinheiro Targas, CPF 116.542.148-84. A Presidente da Comissão recebeu o
credenciamento das entidades participantes, atendendo o disposto no item 6 do edital. Após
análise dos credenciamentos pela comissão e demais presentes, as entidades foram
consideradas credenciadas.
Ato contínuo, foi solicitada às organizações a apresentação dos envelopes contendo a
habilitação e plano de trabalho/proposta de preços, os quais foram rubricados pela Comissão
e representantes presentes. Em seguida passou-se para a abertura dos envelopes contendo
a documentação de habilitação em conformidade com o item 11.3 e 11.4 do Edital.
Considerando a quantidade de documentação apresentada, foram numerados as
documentações das Organizações, com exceção da Instituto Nacional de Psquisa e Gestão
em Saúde (INSAÚDE) que já está numerado. Diante da necessidade de uma análise
detalhada e considerando a quantidade de documentação apresentada, a Comissão decidiu
pela suspensão da sessão, ficando agendando para segunda feira, dia 26 de Outubro de
2020 às 08:30h a sessão de análise da documentação de habilitação e posterior divulgação
do resultado juntamente com o franqueamento da documentação analisada e resultado.
Não havendo mais nada a tratar, eu Valdinei Juliano Pereira, membro, subscreví a
presente Ata, na qual vai assinada pelos membros da Comissão e Organizações presentes.
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