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Edital nº 02/2019 

COMISSÃO INTERNA DE COMPRAS E SELEÇÃO DO IBS 

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na sede do Instituto 

Brasil Social - IBS, sito a AVENIDA TREZE DE MAIO, 23 SALA 2216 – CENTRO – RIO DE JANEIRO - RJ, 

reuniu-se a Comissão Interna de compras e seleção do IBS, tendo por objetivo analisar a pesquisa de mercado 

realizada em resposta ao Edital 01/2019, com base no art. 11 do decreto nº6.170/2007 e art. 46 da portaria 

Interministerial 127/2008. A reunião, que contou com a presença do Sr. Bismarck de Moura Alcântara, Presidente 

da Comissão, Evanilda Ferreira Negreiros da Costa, secretária da comissão, Rebeca Christine Martins de Souza 

membro desta comissão e Rosalvo Costa Correia, Diretor Geral do IBS. Teve início com a manifestação do Sr. 

Presidente da comissão, ressaltando que, de acordo com a legislação vigente, poderá ser contratado serviço após 

realização de pesquisa de mercado. Disse ele que realizou pesquisa em relação ao produto/serviço previsto, 

tendo enviado carta para consulta de preços para três empresas, que poderiam atender aos itens solicitados e, 

ainda, publicou no site do IBS a informação de que a entidade estava realizando pesquisa de preços. A partir daí 

passou a relatar as respostas que havia recebido e a submeter às propostas para a decisão do comitê. Com base 

nas informações trazidas pelo Sr. Presidente da Comissão, na análise dos documentos e visitas realizadas aos 

locais referentes às propostas, considerando os menores preços propostos, a comissão decidiu por contratar o 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IDS, CNPJ nº 01.832.903/0001-00. Com base nestas 

decisões, a Direção do IBS e a Coordenação do Projeto estão autorizadas a dar início aos procedimentos 

aprovados nesta reunião, conforme Projeto Básico e Plano de Trabalho. Sem mais assuntos a tratar o Presidente 

da Comissão deu por encerrada à reunião, na qual eu, Rebeca Christine Martins de Souza, lavrei a presente ata 

que é assinada por todos os presentes. 
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