
 

1 
 

 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO – CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS 

ENVELOPES 02 E 03 

EDITAL N° 003/2019 

 

 Aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), na sede da 

Secretaria de Municipal de Saúde de Maricá, situada na Rua Roberto Silveira, nº 46, 

Shopping Costa Azul, 2º andar, Centro, Maricá/RJ, reuniu-se a Comissão Especial de 

Seleção, instituída pela Portaria 78/2019, nos termos da Lei Municipal nº 2786, de 14 de 

dezembro de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 148, de 09 de abril de 2018, do edital 

nº 03/2019, cujo objeto é  a contratação de entidade de direito privado, sem fins 

lucrativos, qualificada como Organização Social, para o gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Municipal Dr. 

Ernesto Che Guevara. 

 

Às 13:15h deu-se início à presente sessão, pelo Presidente da Comissão, com a análise 

da documentação de credenciamento das Organizações Sociais participantes. As 

Organizações credenciadas para o presente certame foram:  

Organização Social 

participante 

Representante legal Documento de 

Identificação 

Instituto Práxis de 

Educação, Cultura e Ação 

Social  

André Martins Aragão 890.501.0001-97 SSP-CE 

Hospital Psiquiátrico 

Espírita Mahatma Gandhi 

Leonardo Soder Machado 

Fontenele 

128.083 OAB-RJ 

Instituto de 

Desenvolvimento 

Institucional e Ação Social 

– IDEIAS 

Marjorie de Souza Nóbrega 

da Silva 

RG 27.125.819-6 Detran 

Instituto Nacional de 

Pesquisa e Gestão em 

Saúde INSAÚDE 

Gianny Javarotti 

Tessandori 

RG 50.222.328-5 SSP-SP 

cep 28 Eduardo Casotti Louzada RG 1417120 SSP-ES 
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CEJAM 

 

Elizabeth Oliveira Braga 8.256.095-X 

VIVA RIO Pablo Siqueira dos Santos 

Souza 

141641 OAB-RJ 

Instituto Social Saúde 

Resgate a Vida - ISSRV 

Antônio de Pádua 

Vasconcelos da Silva  

091.271.978-83 CPF 

Instituto de 

Desenvolvimento 

Sustentável de Ações 

Práticas e Procedimentos 

na Área da Saúde -Instituto 

Solidário  

Esthela Maria Pereira da 

Costa 

214.878 OAB-RJ 

Instituto de Psicologia 

Clínica Educacional e 

Profissional – IPCEP 

Maurício Abreu Murad 385.461.677-53 MF 

Instituto Brasileiro de 

Gestão – IBRAG 

Ricardo Demétrio Ferreira 

Pimentel 

38155 CRO-RJ 

ABRASSI – Associação 

Brasileira de Assistência 

Social, Saúde e Inclusão 

Paulo Roberto Cerf Caneca 959.272.477-68 MF 

 

Fica registrado que apenas o representante legal credenciado está autorizado a se 

manifestar em nome da OS, em cada sessão. Passou-se então a entrega dos envelopes 02 

(Proposta Técnica e Econômica) e envelopes 03 (Proposta Financeira) das Organizações 

Sociais presentes. O Instituto Práxis de Educação, Cultura e Ação Social, Instituto de 

Desenvolvimento Institucional e Ação Social – IDEIAS, Instituto Nacional de Pesquisa 

e Gestão – INSAÚDE,  Instituto Social Saúde Resgate a Vida – ISSRV e Instituto 

Brasileiro de Gestão – IBRAG, desejaram rubricar a proposta técnica e econômica e a 

proposta financeira (envelopes 02 e 03) e as demais participantes descritas acima, não 

desejaram rubricar os referidos documentos. Fica registrado que os representantes do 

Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, Sr. Leonardo Soder Machado 

Fontenele, VIVA RIO, Sr. Paulo Siqueira dos Santos Souza, ABRASSI – Associação 

Brasileira de Assistência Social, Saúde e Inclusão, Sr. Paulo Roberto Cerf Caneca, 
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Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional – IPCEP, Sr Maurício Abreu 

Murad e CEP 28, Sr. Eduardo Casotti Louzada, não permaneceram até o final da 

referida sessão, o que justifica a ausência da assinatura dos representantes das referidas 

OS, na presente ATA. 

Vale ressaltar que os representantes das OS que rubricaram as propostas, solicitaram 

alternar as rubricas, ficando as propostas da IBRAG, Instituto Solidário, ISSRV e VIVA 

RIO, sem todas as rubricas. A seguir, foi dada a palavra aos representantes das 

Organizações Sociais, tendo os representantes da ISSRV e da INSAÚDE informado que 

irão aguardar o julgamento final da análise dos projetos apresentados pelas entidades 

presentes, e pedirão vistas necessárias aos apontamentos realizados pela Comissão e 

caso seja necessário, apresentarão Recurso. A representante da IDEIAS informou que a 

Instituição Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi apresentou proposta com as 

folhas 533 a 562 do volume II, sem rubricas, portanto, não atendendo o item 4.2 do 

Edital. Informa ainda que a CEJAM apresentou  o atestado de fls. 651 não descrevendo 

o volume de atendimento do item 4.2.a.1. Informou, ainda, que em relação a IPCEP,  o 

atestado fornecido pelo Governo da Paraíba não diz a qualidade dos serviços prestados, 

não atendendo o item 4.2.a.1 e que a planilha econômica (pasta Financeira) não 

apresenta o valor por extenso, não atendendo o item 4.3.2. O Instituto Práxis informou 

que a IPCEP, não apresentou o valor global em sua proposta financeira. CEJAM 

informou que em relação a proposta da IDEIAS não identificou os quadros de 

dimensionamento de pessoal, conforme item 6 do edital, com separação por equipe. 

Informou ainda que o Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi não apresentou 

todas as folhas da proposta devidamente rubricadas e que o IPCEP não apresentou o 

valor global por extenso, conforme solicitado no Edital. Informou também que a grande 

maioria das proponentes não respeitaram o item 4, proposta de modelo gerencial, do 

anexo II do Edital, Subitem S, tendo apresentado os protocolos assistenciais de forma 

impressa e não em mídia eletrônica apenas, acarretando aumento excessivo do volume 

de páginas em suas propostas e ainda o fizeram sem formatação específica para o Edital, 

utilizando-se de cópias impressas de documentos institucionais. Manifestou ainda 

interesse de recurso após vistas ou concessão pela comissão das mídias das propostas 

apresentadas para melhor análise, uma vez que isso não foi possível durante a sessão. A 

representante da INSAÚDE informou que devido não ter tido eleição de um único 

representante para assinar toda documentação, o procedimento obteve vício devido 

ausência do representante do Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, nesse 
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passo, reforça que o representante do  Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi 

devido a motivos não informados, após ser credenciado e a entrega dos envelopes 02 e 

03, por volta das 15:30h,  deixou a sessão. Informou ainda que a sua documentação teve 

folhas não rubricadas e devido a sua ausência o vício não pode ser sanado em sessão. 

Todos os representantes presentes no momento (21:06h) informaram que o 

representante da ABRASSI, apresentou suas propostas em folhas soltas e  sem rubrica. 

Em relação a proposta financeira, esta foi apresentada sem o timbre, sem identificação e 

sem assinatura do representante legal. Em seguida, o Presidente informou que a segunda 

sessão pública do presente chamamento, referente a apresentação do envelope 01 

(habilitação jurídica), dar-se-á no dia 20 de dezembro de 2019, as 15h, pelo que ficam 

todas as Organizações Sociais presentes convocadas para a segunda sessão. Nada mais 

havendo a constar, a Comissão de Seleção, deu por encerrada a sessão às 21:21h, cuja 

Ata foi lida e assinada por todos os membros da referida Comissão e os representantes 

legais das Organizações Sociais presentes à sessão.  

 

 

André Martins Aragão 

Instituto Práxis de Educação, Cultura e Ação Social  

 

Marjorie de Souza Nóbrega da Silva 

Instituto de Desenvolvimento Institucional e Ação Social – IDEIAS 

 

Gianny Javarotti Tessandori 

Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde INSAÚDE 

 

Elizabeth Oliveira Braga 

CEJAM 
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Antônio de Pádua Vasconcelos da Silva 

Instituto Social Saúde Resgate a Vida – ISSRV 

 

Esthela Maria Pereira da Costa 

Instituto de Desenvolvimento S 

ustentável de Ações Práticas e Procedimentos na Área da Saúde -Instituto Solidário  

 

Ricardo Demétrio Ferreira Pimentel 

Instituto Brasileiro de Gestão – IBRAG 

 

Alessandro Magno Coutinho 

Presidente da Comissão – Mat. 109.988 

 

Cláudia Rogéria Lima Souza 

Titular- Mat. 5988 

 

Wilson Rodrigues de Souza 

Titular – Mat. 7.440 

 

Marcelo Costa Velho Mendes de Azevedo 

Suplente – Mat. 6658 


