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ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

As nove horas do dia vinte e nove do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, 

na cidade de Iúna/ES, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, reuniram-se em 
sessão pública os membros da Comissão de Seleção, nomeada pela Portaria nº 

095/2022, com fundamento na Lei do Marco Regulatório das Parcerias com 
Organizações da Sociedade Civil, Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e Decreto 

Municipal nº 115/2021, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento da proposta técnica referentes ao Chamamento Público nº 22/2022, cujo 

objeto se trata da seleção de  O rganização Social Civil com o propósito de celebrar 
parceria que vise à cooperação técnica para instalação, manutenção e 
funcionamento do NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, com consequente 

fomento à arrecadação, implementação de programa de educação tributária, com 
foco predominante na importância da adimplência, além da promoção do 
desenvolvimento das associações rurais do município. 
 

Estavam presentes no ato, a comissão designda composta pelos seguintes 
servidores: Leonardo Sales de Castro, Contador Municipal, Jacson de Castro da 

Silva, fiscal e Diretor do Incra, Eliete Rosa Silveira Silvério, fiscal e Diretora do NAC, 
Vinício Rodrigues Lobato, Assessor Técnico Especializado, o representante e 

presidente do Sindicado Rural de Iúna/ES, Sr. Vilson Ildefonso Barbosa, 
acompanhdo da Dr.ª Carmosina Loura da Silva Garcia, OAB/ES 36.737, advogada da 
Instituição, o Sr. José Brás Martins de Almeida, Secretário da Instituição, o Sr. 

Laércio Casini, Tesoureiro da Instituição, o Sr. Jasseir Alves Fernandes, 
representante e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 

Agricultoras Familiares de Iúna e Irupi, acompanhado do Dr.º Lucas Vieira Barglini, 
OAB/ES 32.340.  
 
O edital foi devidamente publicado no site Oficial do Município conforme disposto no 

Art. 26 da Lei 13.019/2014, tendo apresentado os envelopes no prazo estipulado a 
(s) seguinte (s) OSC (s): 

 
Sindicado Rural de Iúna, inscrita no CNPJ nº 27.809.664/0001-52 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Iúna e 

Irupi, inscrita no CNPJ nº 28.402.972/0001-21 
 

A Comissão procedeu a abertura dos envelopes o qual foi dado vista a todas as 
partes presentes, tendo os participantes dado vista em ambas as propostas.  

 
Diante da complexidade do tema a comissão decidiu suspender a sessão para 

análise pormenorizado dos documentos.  
 
 
A ata da presente sessão será disponibilizada no site Oficial do Município. 
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Nada mais havendo a tratar a Comissão deu por encerrada a presente sessão, 

lavrando-se a presente ata que vai devidamente assinada pela Comissão de Seleção 
e pelo (s) representante (s) da OSC (s) presente (s). 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jacson Castro da Silva 

Comissão de Seleção 

 

 
 

 
 

 
Eliete Rosa Silveira Silverio 

Comissão de Seleção 
 
 
 

Vinício Rodrigues Lobato 
Comissão de Seleção 

 
 
 

Leonardo Sales de Castro 
Comissão de Seleção 

 


