
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 

 
ATA DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS E SELEÇÃO 

 
CREDENCIAMENTO N. 22/2022 – FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ (FCT) 
                                                        
 
 
Às catorze horas e trinta minutos do vigésimo nono dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois 
(29/07/2022), na sala de licitações da Prefeitura de Timbó, reuniram-se os membros da Comissão de 
Licitações, designada pela Portaria n. 568, de 20 de dezembro de 2021, alterada pela Portaria n. 701, de 
16 de fevereiro de 2022, para proceder à abertura dos documentos, à seleção e ao eventual sorteio das 
empresas interessadas no procedimento de Credenciamento n. 22/2022 da Fundação de Cultura e 
Turismo de Timbó (FCT).  
 
Protocolaram os envelopes as seguintes interessadas: 
 

INTERESSADA CNPJ 

ANTONIO CESAR PEREIRA O CESAR ME 00.734.802/0001-25 

LIVRARIA E PAPELARIA ROCHA MAGALHAES LTDA - ME 11.080.994/0001-10 

LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTDA ME 01.402.249/0001-96 

PIA SOC FILHAS DE SÃO PAULO 61.725.214/0003-81 

 
O Presidente solicitou aos presentes que rubricassem o envelope e que conferissem sua inviolabilidade e, 
na sequência, iniciou-se a abertura do envelope, colocando-o à disposição dos demais membros da 
comissão, para exame e rubrica de todos os documentos neles contidos. 
 
Ato contínuo, procedeu-se à classificação, com a indicação do nome dos interessados, declarando-os 
habilitadas, ficando a quantidade de pontos correspondente descrita nos quadros abaixo: 
 

QUANTIDADE DE ESPAÇOS EMPRESA INTERESSSADA 

2 (dois) espaços ANTONIO CESAR PEREIRA O CESAR ME 

2 (dois) espaços LIVRARIA E PAPELARIA ROCHA MAGALHAES LTDA - ME 

2 (dois) espaços LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTDA ME 

1 (um) espaço PIA SOC FILHAS DE SÃO PAULO 

 
Considerando que nenhuma empresa manifestou o interesse em usufruir de mais espaços em conflito com 
outra empresa interessada, dado que remanesceram 18 (dezoito) pontos desertos, não será realizado o 
sorteio a que se refere o item 1.1.3.1 do Edital. 
 
O sorteio para definição da ordem da escolha do espaço físico dos pontos ficará a cargo da Fundação de 
Cultura e Turismo de Timbó, nos termos do item 1.1.4.1 do Edital. 
 
Ficam os interessados cientes do inteiro teor desta ata de Julgamento da Habilitação, para, querendo, 
apresentar recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
a partir da data de publicação desta ata no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC). 
 



Nada mais havendo, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada 
conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão. 
 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Presidente 

 
ALEXANDRE WILLIAM ZOMER 

Membro  
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Membro 
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