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ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

As quatorze 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. 
 

Conforme ata anterior a sessão foi suspensa para análise pormenorizada da comissão 
acerca dos documentos apresentados.  

 
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 análise da proposta técnica da OSC: Sindicado Rural de Iúna, 

inscrita no CNPJ nº 27.809.664/0001-52, e analisando a documentação constante no 
envelope, constatou-se que a proposta técnica apresentada atende ao exigido no 

edital, assim a proposta técnica foi considerada CLASSIFICADA, obtendo a seguinte 
pontuação: 
 

• Atender trabalhadores da zona rural, prestando-lhe diversos auxílios e 
consultoria, tais como orientação à abertura de processos previdenciários, 
confecção de minutas de contratos de parceria agrícola, orientação acerca da 

emissão de talão de produtor rural, emissão de notas de guias de produtos 
agrícolas: A comissão ao analisar os documentos apresentados pela entidade 

verificou-se que o único documento apresentado que comprova os requisitos é 
o estatuto, e uma declaração simples, razão pela qual decidiu dar 3 pontos. 
 

• Manter contato e parceria com Associações Civis rurais, prestando-lhe 
orientação jurídica e contábil para sua estruturação e pleno funcionamento: a 
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comissão ao analisar a documentanção verificou que a instituição limitou-se a 
apresentar relação de vinte e duas associações existentes no município, razão 

pela qual decidiu-se dar 3 pontos. 
 

 

• Possuir capacidade de disponibilizar o espaço necessário, para acomodar o 
Núcleo de Atendimento ao Contribuinte e com o valor repassado a título de 
investimento adquirir todo insumo necessário e ser capaz de contratar os 

profissionais exigidos com o valor repassado a título de despesas mensais fixas: 
A comissão ao analisar os documentos apresentados verificou que a instituião 

se limitou a apresentar fotos de local onde se pretende alocar o NAC, estando, 
ainda, impróprio para uso e não apresentou planta baixa, conforme exigência 
do edital, razão pela qual decidiu dar 2 pontos. 

 
Pontuação total obtida: 8 pontos. 
 
 
A Comissão procedeu a análise da proposta técnica da OSC: Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Iúna e Irupi, inscrita 

no CNPJ nº 28.402.972/0001-21, e analisando a documentação constante no 
envelope, constatou-se que a proposta técnica apresentada atende ao exigido no 

edital, assim a proposta técnica foi considerada CLASSIFICADA, obtendo a seguinte 
pontuação: 

 

• Atender trabalhadores da zona rural, prestando-lhe diversos auxílios e 
consultoria, tais como orientação à abertura de processos previdenciários, 
confecção de minutas de contratos de parceria agrícola, orientação acerca da 

emissão de talão de produtor rural, emissão de notas de guias de produtos 
agrícolas: A comissão ao analisar os documentos apresentados verificou-se que 

a instituição apresentou relação de produtores rurais os quais são assisitidos 
por meio de contratos e orientações previdenciárias, tendo inclusive 
apresentando termo de cooperação técnica com o INSS, razão pela qual decidiu 
dar 4 pontos. 
 

• Manter contato e parceria com Associações Civis rurais, prestando-lhe 
orientação jurídica e contábil para sua estruturação e pleno funcionamento: A 
comissão ao analisar os documentos apresentados pela instituição verificou que 

esta apresentou atas de participação na constituição de associações rurais, bem 
como declaração de seus diregentes, o que vai ao encontro do edital, razão 

pela decidiu dar nota 4 pontos. 
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• Possuir capacidade de disponibilizar o espaço necessário, para acomodar o 
Núcleo de Atendimento ao Contribuinte e com o valor repassado a título de 
investimento adquirir todo insumo necessário e ser capaz de contratar os 
profissionais exigidos com o valor repassado a título de despesas mensais fixas: 

A comissão ao analisar os documentos apresentados pela instituição, verificou-
se que esta apresentou planta baixa e documentos que comprovam que possui 

um local de aproximadamente 250m2, com dois banheiros, um rol para 
recepção, duas salas para atedimento, cozinha, área para almoxarifado, uma 

vaga de garagem, ampla ventilação e iluminação, estando pronto para uso, 
sendo o que o local fica no centro da cidade, próximo aos cartórios para 

reconhecimento de firma, próximo a rodoviária, além de possuir uma pague 
fácil do banco do Brasil, devidamente comprovado por documentos, frisa-se 
que a guia de recolhimento do INCRA e ITR é paga exclusivamente no banco 
do Brasil, logo, vai ao encontro dos interesses do presente edital, razões pelas 
quais a comissão decidiu dar nota 4 pontos. 

 
Pontuação total obtida: 12 pontos. 
 
Assim, ao analisar todos os documentos apresentados a comissão concluiu que a 

entidade que possui melhor condição de executar o objeto da presente parceria é o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Iúna e 

Irupi, inscrita no CNPJ nº 28.402.972/0001-21 
 

 
A ata da presente sessão será disponibilizada no site Oficial do Município. 
 

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 
 

 
 

 

 
 



 

Prefeitura Municipal de Iúna 
 

RUA DES. EPAMINONDAS DO AMARAL, 58 Prédio - CENTRO. - IÚNA - ES - CNPJ: 27.167.394/0001-23, CEP: 29.390-000  
Tel. (28) 3545-4750  

4 

 
 

XXXXX 
XXXXXX 

 
 

XXXXX 
xxxxxxxx 

 
 
 

 
XXXXXX 

XXXXXXX 

 
 
 

 
XXXXX 

XXXXXXX 
 

 


