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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO 

 

CHAMAMENTO Nº 001/2018 

 
ATA DE SESSÃO 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

ATA Nº 002/2018. 

CHAMAMENTO Nº 001/2018-SMS - PROCESSO Nº 01-045264/2018 - SMS 

OBJETO: Seleção de Entidade Qualificada como Organização Social no âmbito do Município de 
Curitiba na área da Saúde, para gerenciamento de Unidades de Pronto Atendimento – UPAS/24 
hs, em Atenção às Urgências e Emergências, para celebrar Contrato de Gestão com o objetivo de 
prestar serviços técnicos especializados de gerenciamento, operacionalização e execução das 
ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento CIC - UPA CIC.  
 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se a Comissão Especial de 

Chamamento devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 377/2018, para dar 

continuidade aos procedimentos referente ao Chamamento em epígrafe, considerando a 
conclusão do julgamento do recurso referente à fase da habilitação. Diante do improvimento do 

recurso interposto pela entidade GAMP – GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A 

SAÚDE PÚBLICA na fase de habilitação, as entidades foram convocadas para abertura do 
envelope nº 2 contendo o Programa de Trabalho e Proposta financeira das entidades habilitadas. 
Estavam presentes nesta sessão as entidades: IBSAÚDE – INSTITUTO BRASILEIRO DE 
SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO e INCS – 
INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. A Comissão em ato contínuo iniciou a sessão 
informando como seriam os procedimentos, esclareceu que seria verificada a numeração contida 
nos documentos e havendo divergência o fato seria registrado em ata, não podendo a entidade 
alegar futuramente qualquer irregularidade. Os representantes presentes verificaram que os 
envelopes de nº 02 estavam devidamente lacrados e inviolados. Dando continuidade aos 
procedimentos, os membros da Comissão Especial de chamamento, iniciaram a abertura dos 
envelopes. Os documentos contidos nos envelopes nº 02 foram rubricados pelos membros da 
Comissão e repassados para análise e rubrica dos representantes das entidades presentes. O 
representante da entidade: INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE fez 
observação em relação aos documentos das entidades IBSAÚDE – INSTITUTO BRASILEIRO DE 
SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO e 
INSTITUTO ACQUA – AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL. O 
representante da entidade IBSAÚDE – INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO fez observação em relação 
aos documentos das entidades: INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e 
INSTITUTO ACQUA – AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL. Os 
documentos com as observações serão analisados e anexados ao processo. Os envelopes dos 

documentos (Programa de Trabalho e Proposta Financeira) da entidade inabilitada GAMP – 

GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PÚBLICA, permaneceram lacrados, 
inviolados e novamente acondicionados e rubricado pelos presentes, ficando em poder da 
Comissão até a conclusão do procedimento. Após a análise dos documentos pelas entidades 
participantes, a Presidente da Comissão informou que a sessão seria suspensa temporariamente 
para julgamento conforme o item 12.5 do edital e que o resultado seria divulgado em sessão. A 
ata desta sessão foi disponibilizada para os representantes presentes e será publicada no site da 

Prefeitura Municipal de Curitiba. Ficam as entidades convocadas para a divulgação do 

resultado final a ser proferido em sessão na data de hoje 30/05/2018 até às 17h.  
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 Nada mais tendo a constar, deu-se por encerrada a reunião, sendo a Ata lida por  ‘’mim, 
Cristiano Roberto Pantarotti e assinada pelos membros da Comissão Especial de Chamamento e 
pelos representantes presentes. 

 
 

Denise Santos Martins 
Presidente 

 
Cristiano Roberto Pantarotti 

Membro-SEPLAD 
 

Neucimary Amaral Beatriz Battistella Nadas 
Membro-SMS Membro-SMS 

 
Entidades participantes: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


