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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AMPARO AO MEIO AMBIENTE  

 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AMPARO AO MEIO AMBIENTE DE BOMBINHAS, inscrita no CNPJ 

sob o nº 11.419.507/0001-09, com sede na Rua Lontra, 240, José Amândio, Bombinhas, SC, torna 

público a listagem dos documentos a serem complementados por seus respectivos proponentes, 

conforme Edital de Termo de Auxílio para Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável nº 01/2016.  

 

CONSIDERANDO a documentação exigida para habilitação dos projetos no edital supracitado e em 

conformidade com os itens 3.2 e 4.2 do mesmo, que tratam da conferência da análise da documentação 

que antecede a avaliação dos projetos, a Comissão Especial de Avaliação de Projetos julgou o que 

segue: 

 

Processo nº 6229/2016  

Situação: INABILITADO 

Motivo: Documentação incompleta 

Documentação a complementar: 

- Certidão de Inteiro Teor atualizada que comprove o registro do Estatuto da Instituição em Cartório 

(Item 3.2, alínea “d”);   

- Cópia do Alvará de Funcionamento ou Comprovante de Inscrição Municipal, fornecido pela Prefeitura 

Municipal de Bombinhas (Item 3.2, alínea “e”); 

- Complementação do Relatório de Atividades, apresentando registro fotográfico e/ou clipagem e 

detalhamento do período de realização de cada atividade (Item 3.2, alínea “f”); 

- Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Federal (Item 3.2, alínea “g”); 

- Cópia da Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (Item 3.2, alínea “h”). 

 

Processo nº 6458/2016  

Situação: INABILITADO 

Motivo: Documentação incompleta 

Documentação a complementar: 

- Cópia do Alvará de Funcionamento ou Comprovante de Inscrição Municipal, fornecido pela Prefeitura 

Municipal de Bombinhas (Item 3.2, alínea “e”); 

- Complementação do Relatório de Atividades, apresentando registro fotográfico e/ou clipagem e 

detalhamento do período de realização de cada atividade (Item 3.2, alínea “f”); 
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- Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Federal (Item 3.2, alínea “g”); 

- Cópia das Certidões Negativas de Débitos para com o INSS e FGTS (Item 3.2, alínea “h”); 

- Apresentar documento que comprove a efetiva atuação da Instituição Proponente no município, por 

período mínimo de 2 (dois) anos (Item 2.2).  

 

Processo nº 6459/2016  

Situação: INABILITADO 

Motivo: Documentação incompleta 

Documentação a complementar: 

- Cópia do Alvará de Funcionamento ou Comprovante de Inscrição Municipal, fornecido pela Prefeitura 

Municipal de Bombinhas (Item 3.2, alínea “e”); 

- Complementação do Relatório de Atividades, apresentando registro fotográfico e/ou clipagem e 

detalhamento do período de realização de cada atividade (Item 3.2, alínea “f”); 

- Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Federal (Item 3.2, alínea “g”); 

- Cópia das Certidões Negativas de Débitos para com o INSS e FGTS (Item 3.2, alínea “h”); 

- Apresentar documento que comprove a efetiva atuação da Instituição Proponente no município, por 

período mínimo de 2 (dois) anos (Item 2.2).  

 

Processo nº 6460/2016  

Situação: INABILITADO 

Motivo: Documentação incompleta 

Documentação a complementar: 

- Cópia do Alvará de Funcionamento ou Comprovante de Inscrição Municipal, fornecido pela Prefeitura 

Municipal de Bombinhas (Item 3.2, alínea “e”); 

- Complementação do Relatório de Atividades, apresentando registro fotográfico e/ou clipagem e 

detalhamento do período de realização de cada atividade (Item 3.2, alínea “f”); 

- Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Federal (Item 3.2, alínea “g”); 

- Cópia das Certidões Negativas de Débitos para com o INSS e FGTS (Item 3.2, alínea “h”); 

- Apresentar documento que comprove a efetiva atuação da Instituição Proponente no município, por 

período mínimo de 2 (dois) anos (Item 2.2).  

 

Processo nº 6471/2016  

Situação: INABILITADO 

Motivo: Documentação incompleta 

Documentação a complementar: 

- Apresentação do Relatório de Atividades, com registro fotográfico e/ou clipagem e detalhamento do 

período de realização de cada atividade (Item 3.2, alínea “f”). 
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RESSALTAMOS que, conforme retificação 02 do Edital de Termo de Auxílio para Incentivo ao 

Desenvolvimento Sustentável nº 01/2016, os proponentes terão prazo de 3 (três) dias úteis a partir da 

publicação do presente documento, para protocolar junto à Fundação de Amparo ao Meio Ambiente de 

Bombinhas, a documentação complementar exigida. 

 

Bombinhas, 10 de junho de 2016. 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS 


