COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO ESPECIAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2017 - FIA

Às nove horas do décimo quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito (15/01/2018), na
sala de Licitações da Prefeitura de Timbó/SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de
Licitações, designada pela Portaria n° 540, de 02 de janeiro de 2018, para análise do Parecer Técnico
elaborado pela Comissão Especial - FIA do Chamamento Público nº. 01/2017 – FIA.
Aberta a sessão foi analisada a Avaliação da Comissão de Seleção dos Projetos - FIA em relação à
documentação da Associação dos Judocas de Timbó - AJUTIM, sendo que a mesma atingiu a
Pontuação 52 (cinquenta e dois), e, no parecer da referida Comissão, foram apontados os seguintes
itens para ajuste técnico no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme previsão do subitem 7.4.1:
1.1) No item 2 do Projeto: a parceria somente será firmada mediante previsão de gratuidade
para o público a ser atendido pelo objeto da proposta;
1.2) Quanto ao local que será executado: Escola Nestor Margarida, apresentar documento
comprobatório que autorize o uso do espaço e/ou indicar outro local que será executado;
1.3) Prestar esclarecimentos quanto ao uso do Quimono;
1.4) Realizar a correção do montante do valor do item 6;
1.5) Apresentar declaração de experiência prévia de realização do objeto parceria ou de
natureza semelhante, de, no mínimo 12 meses.
Além dos ajustes acima, a Comissão Especial - FIA recomenda que a Associação AJUTIM reavalie a
possibilidade de ampliar a faixa etária do público atendido, compreendendo idades entre 04(quatro)
anos de idade e 18(dezoito) anos incompletos.
Nada mais havendo, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada
conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão de Licitações.
Registre-se, publique-se, intimem-se.
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