
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 

 

ATA DE HABILITAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017 - FIA 

 

 

 

 Às oito horas do primeiro dia, do mês de dezembro de dois mil e dezessete (01/12/2017), na sala 

de licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ – SC, reuniram-se os membros da Comissão de 

Licitações, designada pela Portaria n° 55, de 27 de janeiro de 2017,  o Sr. Sidney Vieira representando a 

AJUTIM, a Sra. Sônia A. J. Cuco representando a G.C Escola de Informática e Idiomas e a Comissão 

Especial do FIA, para  Habilitação do processo licitatório Chamamento Público nº 01/2017 – FIA. 

 

 Protocolaram tempestivamente os envelopes das entidades: AJUTIM - ASS. DOS JUDOCAS 

TIMBOENSES – CNPJ Nº. 25009435/0001-28, G.C ESCOLA DE INFORMÁTICA E IDIOMAS 

LTDA ME – CNPJ Nº. 10807983/0001-26 e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL – CNPJ Nº. 03774688/0022-80. 

 

A Senhora Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua 

inviolabilidade e, na sequência, iniciou-se a abertura, colocando à disposição dos presentes, para exame e 

rubrica, todos os documentos neles contidos. 

 

              Analisada toda a documentação juntada aos autos, e atendendo ao princípio da legalidade, 

impessoalidade, interesse público, economicidade e vinculação ao instrumento convocatório, decidimos 

pela inabilitação da Empresa G.C ESCOLA DE INFORMÁTICA E IDIOMAS LTDA ME por não ter 

apresentado os documentos do item i) 1. – Ato Constitutivo e do item h) 6. -  Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas, bem como restou inabilitada a entidade SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL por não ter apresentado o documento do item h) 3. - Certidão Negativa de Débitos 

Estaduais, por fim decidiu-se pela habilitação da Associação AJUTIM – ASSOCIAÇÃO DOS 

JUDOCAS TIMBOENSES, devendo ser encaminhado para a Comissão pertinente ao Fundo para 

Infância e Adolescência -  FIA toda a documentação para análise acerca dos projetos apresentados bem 

como registro de pontuação e anexos. 

 Nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e 

achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão, sendo que os demais presentes retiraram-se 

antes da sua conclusão.  

  

Registre-se, publique-se, intimem-se. 
 

 

 
 

                     LOURDES MOSER 

              Presidente 

 

             FELIPE RAMOS DOS SANTOS 

Membro-Substituto 

 

             ANGELA PREUSS 

                     Membro 

   

 


