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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 
 

ATA DE ANÁLISE DOCUMENTOS  
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022 – FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FIA) 
 
 

INTERESSADAS: ASSOCIACAO DE AMIGOS DO JIU-JITSU E MUAY THAI 
                              PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS 

 
 

Às nove horas do oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois (08/12/2022), na sala de Licitações 
da Prefeitura de Timbó/SC reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela 
Portaria n. 568, de 20 de dezembro de 2021, alterada pelas Portarias n. 701, de 16 de fevereiro de 2022, e n. 
1.110, de 22 de setembro de 2022, para análise dos documentos constantes nos envelopes apresentados 
pelas entidades interessadas no processo de Chamamento Público n. 01/2022 do Fundo da Infância e da 
Adolescência (FIA). 
 
Aberta a sessão, foram analisados os documentos integrantes do processo de inexigibilidade apresentados 
pela PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS – CNPJ n. 
08.889.308/0002-22: 
 

REQUISITOS FUNDAMENTO ATENDIMENTO 

Apresentar objetivos estatutários ou regimentais 
voltados à promoção de atividades e finalidades de 
relevância pública e social, bem como compatíveis 
com o objeto do instrumento a ser pactuado: 

• Objetivos voltados à promoção de 
atividades e finalidades de relevância 
pública e social 

• Demonstração de que os objetivos e 
finalidades institucionais e a capacidade 
técnica e operacional da organização da 
sociedade civil foram avaliados e são 
compatíveis com o objeto 

Item 4.2, a, do Edital 
Art. 33, I, da Lei n. 13.019/14 
Art. 35, III, da Lei n. 13.019/14 

Documento 
apresentado 

Ser regidas por normas de organização interna 
que prevejam expressamente que, em caso de 
dissolução da entidade, o respectivo patrimônio 
líquido será transferido a outra pessoa jurídica de 
igual natureza  

Item 4.2, b, do Edital 
Art. 33, II, da Lei n. 13.019/14 

Documento 
apresentado 

Ser regidas por normas de organização interna 
que prevejam, expressamente, escrituração de 
acordo com os princípios fundamentais de 
contabilidade e com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade 

Item 4.2, c, do Edital 
Art. 33, IV, da Lei n. 13.019/14 

Documento 
apresentado 

Cartão CNPJ  
Item 4.2, d, do Edital 
Art. 33, V, a, da Lei n. 
13.019/14 

Documento 
apresentado 

Ter experiência prévia na realização do objeto da 
parceria ou de natureza semelhante de, no 

Item 4.2, e, do Edital 
Art. 33, V, b, da Lei n. 

Documento 
apresentado 



mínimo, 12 (doze) meses  13.019/14 

Possuir instalações e outras condições materiais 
para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas ou, 
alternativamente, prever a sua contratação ou 
aquisição com recursos da parceria, a ser atestado 
mediante declaração do representante legal da 
Organização da Sociedade Civil 

• Declaração sobre Instalações, Condições 
Materiais e Capacidade Técnica e 
Operacional 

Item 4.2, f, do Edital 
Art. 33, V, c, e § 5°, da Lei n. 
13.019/14 

Documento 
apresentado 

Deter capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento do objeto da parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas, a ser 
comprovada através de declaração, não sendo 
necessária a demonstração de capacidade prévia 
instalada, sendo admitida a contratação de 
profissionais, a aquisição de bens e equipamentos 
ou a realização de serviços de adequação de 
espaço físico para o cumprimento e execução do 
objeto da parceria  

Item 4.2, g, do Edital 
Documento 
apresentado 

Certificado de regularidade do FGTS  
Item 4.2, h, 1, do Edital 
Art. 34, II, da Lei n. 13.019/14 

Documento 
apresentado 

Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União 

Item 4.2, h, 2, do Edital 
Art. 34, II, da Lei n. 13.019/14 

Documento 
apresentado 

Certidão Negativa de Débitos Estaduais 
Item 4.2, h, 3, do Edital 
Art. 34, II, da Lei n. 13.019/14 

Documento 
apresentado 

Certidão Negativa de Débitos Municipais do 
domicílio da interessada 

Item 4.2, h, 4, do Edital 
Art. 34, II, da Lei n. 13.019/14 

Documento 
apresentado 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
Item 4.2, h, 5, do Edital 
Art. 34, II, da Lei n. 13.019/14 

Documento 
apresentado 

Ato Constitutivo  Item 4.2, i, 1, do Edital 
Documento 
apresentado 

Certidão de existência jurídica expedida pelo 
cartório de registro civil ou cópia do estatuto 
registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de 
sociedade cooperativa, certidão simplificada 
emitida por junta comercial  

Item 4.2, i, 2, do Edital 
Art. 34, III, da Lei n. 13.019/14 

Documento 
apresentado 

Apresentar cópia da ata de eleição do quadro 
dirigente atual, bem como relação nominal 
atualizada dos dirigentes da entidade, conforme 
estatuto, com endereço, telefone, endereço de 
correio eletrônico, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de cada um 
deles  

• Declaração de relação dos dirigentes da 
entidade e de que a entidade não incorre 
nas vedações legais  

Item 4.2, i, 3, do Edital 
Art. 34, V e IV, da Lei n. 
13.019/14 

Documento 
apresentado 

Comprovar funcionamento no endereço declarado Item 4.2, j, do Edital Documento 



pela entidade, por meio de cópia de documento 
hábil  

Art. 34, VII, da Lei n. 13.019/14 apresentado 

Atender às exigências previstas na legislação 
específica, na hipótese de a Organização da 
Sociedade Civil (OSC) se tratar de sociedade 
cooperativa  

Item 4.2, k, do Edital 
Art. 34, VII, da Lei n. 13.019/14 

Não se aplica 

Proposta de modelo de projeto/execução do projeto  Item 4.2, m, do Edital 
Documento 
apresentado 

Ofício de Encaminhamento do Projeto 
Ficha de Inscrição plena e devidamente preenchida  

Item 4.2, n, do Edital 
Documento 
apresentado 

Cópia do Alvará de funcionamento e localização 
válidos  

Item 4.2, o, do Edital 
Documento 
apresentado 

Currículo do responsável pela coordenação do 
projeto  

Item 4.2, p, do Edital 
Documento 
apresentado 

Não esteja regularmente constituída ou, se 
estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 
território nacional 

Item 4.3, a, do Edital 
Art. 39, I, da Lei n. 13.019/14 

Documento 
apresentado 

Não esteja omissa no dever de prestar contas de 
parceria anteriormente celebrada  

Item 4.3, b, do Edital 
Art. 39, II, da Lei n. 13.019/14 

Comprovação 
deficiente 

Não tenha tido as contas rejeitadas pela 
administração pública nos últimos 05 (cinco) anos, 
exceto se for sanada a irregularidade que motivou 
a rejeição e quitados os débitos eventualmente 
imputados, ou for reconsiderada ou revista a 
decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das 
contas estiver pendente de decisão sobre recurso 
com efeito suspensivo 

Item 4.3,c, do Edital 
Art. 39, IV, da Lei n. 13.019/14 

Comprovação 
deficiente 

Não tenha sido punida, pelo período que durar a 
penalidade, com suspensão de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a 
administração, com declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a administração pública 

Item 4.3,d, do Edital 
Art. 39, V, da Lei n. 13.019/14 

Comprovação 
deficiente 

Não tenha tido contas de parceria julgadas 
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 
de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos 

Item 4.3,e, do Edital 
Art. 39, VI, da Lei n. 13.019/14 

Comprovação 
deficiente 

Não tenha entre seus dirigentes pessoa(s) cujas 
contas relativas à parcerias tenham sido julgadas 
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 
de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos 
Não tenha sido julgada responsável por falta grave 
e inabilitada para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança, enquanto durar a 
inabilitação 
Não tenha sido considerada responsável por ato de 
improbidade, enquanto durarem os prazos 

Item 4.3, f, do Edital 
Art. 39, VII, da Lei n. 13.019/14 

Comprovação 
deficiente 

Tenha como dirigente membro de Poder ou do 
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública da mesma 

Item 4.3, g, do Edital 
Art. 39, III, da Lei n. 13.019/14 

Documento 
apresentado 



esfera governamental na qual será celebrado o 
termo de colaboração ou de fomento, estendendo-
se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau 

 
Da análise destes documentos, observa-se que a entidade interessada PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS 
PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS – CNPJ n. 08.889.308/0002-22 deixou demonstrar alguns 
requisitos acima mencionados, conforme exige o Edital. Por esse motivo, a Comissão de Licitações,  nos 
termos do art. 43, § 3°, da Lei n. 8.666/93, realiza diligência e INTIMA a entidade interessada para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, demonstrar documentalmente o atendimento dos requisitos estipulados pelo Edital, ainda 
que por declaração, nos moldes estabelecidos pelo Edital. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
LUÍS EDUARDO PEIXE 

Presidente 

 
ANA OTÍLIA PAMPLONA 

Membro  

 
THOMAZ H. N. CAMPREGHER 

Membro 
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