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Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 
quatorze horas, a Comissão de Seleção, nomeada pela portaria nº 1.147/2017, sob a 
presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhado dos demais membros, 
reuniu-se, para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de propostas 
referentes ao Chamamento Público nº 02/2017 da Lei nº 13.019/14, com a 
finalidade de firmar parceria em regime de mútua colaboração, para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de projeto que tem 
por objetivo de prestação de serviço de proteção social básica, serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos através de grupos para crianças e adolescentes de 05 a 
17 anos, pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade social, no 
Município de Vacaria. 
 
Iniciada a sessão esteve presente demonstrando interesse em participar somente a 
CEAVA – CENTRO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE VACARIA, CNPJ 
88.680749/0001-78, representada por Ingrid Junkés Dal Molin, inscrita no RG sob o nº 
8081994272 e CPF nº 013.707.960-56, e Vera Lúcia Bernardi, inscrita no RG sob o nº 
1081699892 e CPF nº 004.862.750-00. 
 
Aberta a proposta da entidade a mesma foi analisada e rubricada pela Comissão e 
por suas representantes. 
 
A Comissão proferirá sua decisão quanto a avaliação da proposta após a análise 
minuciosa da mesma, realizada conforme a pontuação do edital. Após sua decisão 
será aberto prazo de recurso conforme Lei nº 13.019/14 e Decreto Municipal nº 
007/2017. 
 
Esta ata e a homologação e publicação do resultado encontrar-se-ão disponíveis, 
também, no site do município www.vacaria.rs.gov.br. Nada mais havendo a relatar, eu 
Ronerson Bueno, Presidente da Comissão de Seleção, encerro a sessão, lavrando a 
presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão 
de Seleção e presentes. 

http://www.vacaria.rs.gov.br/

