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MUNICÍPIO DE ASCURRA (SC) 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 33/2019 

 
 

O MUNICÍPIO DE ASCURRA (SC), pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ n.º 83.102.772/0001-61, 
localizada na Rua Benjamin Constant, 221, Centro, Ascurra (SC), representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, torna público que se encontra aberto o credenciamento de pessoas jurídicas 
capacitadas para o desenvolvimento de trabalhos de regularização fundiária neste Município, de acordo com o 
disposto na Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017 e Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018, 
ou instrumentos presentes na legislação pertinente ao tema, segundo critérios, termos e condições estabelecidas 
neste edital e nos seus anexos. 
 
1. PREÂMBULO 

1.1 O Município de Ascurra (SC) torna público que estará recebendo, a partir do dia 20/5/2019, no horário 
compreendido entre 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h – em dias úteis, em que haja expediente, 
documentação de pessoas jurídicas capacitadas para o desenvolvimento de trabalhos de regularização fundiária 
neste Município. O credenciamento terá vigência de 12 meses. 
1.2 O inteiro teor deste edital e dos seus anexos está disponível no paço da Prefeitura Municipal de Ascurra, 
sediada na Rua Benjamin Constant, 221, Bairro Centro, Ascurra (SC), bem como no site municipal/transparência. 
1.3 A análise e avaliação da documentação dos proponentes serão procedidas pela Comissão Permanente de 
Licitações, designada pela Portaria nº 6237/2018 em conformidade com os parâmetros e requisitos estabelecidos 
neste edital, ou por eventual nova comissão que vier a ser designada durante a vigência deste edital. 
1.4 O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados que acudirem ao mesmo, 
compreendendo a habilitação jurídica, regularidade fiscal, a qualificação econômico-financeira, a apresentação 
das declarações obrigatórias, a comprovação da qualificação técnica e o cumprimento das demais exigências 
contidas no presente edital, bem como aceitação das mesmas. 
1.5 O presente credenciamento é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 8.883/94. 
 
2. DO OBJETO  
2.1 Tem-se por objeto deste edital o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, de acordo 

com o disposto na Lei Federal n° 13.465/2017 e Decreto Federal n. 9.310/2018, ou instrumentos presentes na 
legislação pertinente ao tema. 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, no presente Credenciamento, de mais de 01 
(uma) empresa de forma simultânea. 
3.2 As proponentes deverão oferecer carta de apresentação com a indicação do representante credenciado para 
praticar todos os atos necessários em nome da proponente em todas as etapas do Credenciamento, ou 
documento que comprove sua capacidade de representar, no caso de sócio ou titular, documento este que 
deverá ser apresentado DENTRO do envelope de habilitação. 

3.3 Será vedada a participação de empresas quando: 
a) constituídas na forma de consórcio; 
b) que tenha sido declarada inidônea pela administração pública federal, estadual, ou deste município, ou ainda 
que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração pública; 
c) sob o processo de Falência ou Recuperação Judicial. 
3.4 Fica vedada a participação de pessoas físicas neste credenciamento. 
3.4 A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório, salvo se houver impugnação ao edital em trânsito na abertura do certame. 
 
3.5 APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

3.5.1 Todos os documentos solicitados no item 4 – Habilitação deverão ser apresentados em envelope lacrado e 
indevassável, e deverá, preferencialmente, constar: 

 
CREDENCIAMENTO Nº 33/2019 

MUNICÍPIO DE ASCURRA 
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica capacitada para o 
desenvolvimento de trabalhos de regularização fundiária neste 
Município, de acordo com o disposto na Lei Federal n° 13.465, de 11 
de julho de 2017, ou instrumentos presentes na legislação pertinente 
ao tema 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: _________________________________________ 
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4. DA HABILITAÇÃO 

4.1. A proponente deverá apresentar no envelope – “HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via os documentos abaixo 
relacionados, que deverão preferencialmente, ser apresentados conforme a sequência adiante mencionada, e 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou por servidor da 
Administração Municipal de Ascurra, (frente e verso, quando for o caso), ou publicação em órgão de 
imprensa oficial. As certidões cuja autenticidade exigem confirmação via Internet poderão ser apresentadas por 

meio de cópia simples. 
 
4.1.1. QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA 
4.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual ou; 
4.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor da Empresa, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores atuais ou; 
4.1.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de constituição da 
diretoria em exercício; 
4.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores 
Mobiliários ou órgão competente. 
 
4.1.2 QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
4.1.2.1 Certidão negativa de pedidos de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, 
com data não anterior a 30 (trinta) dias antes da data de apresentação dos documentos. 
 
4.1.3 QUANTO A REGULARIDADE FISCAL 
4.1.3.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidões expedidas pela Secretaria da Receita Federal 
e Procuradoria da Fazenda Nacional); 
4.1.3.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do estado sede da empresa licitante; 
4.1.3.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do município sede da empresa licitante; 
4.1.3.4 Apresentação do Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS – CRF; 
4.1.3.5 Apresentação do Certificado de Regularidade de Situação junto ao INSS – CND. 
 
4.1.4 DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
 
4.1.4.1 Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação exigidos na Cláusula Terceira deste Edital (Anexo III). 
4.1.4.2 Declaração de cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos (modelo do Anexo IV).  
4.1.4.3 Declaração de Fato Superveniente da Habilitação dando ciência de que para a empresa licitante 
inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, bem como que inexiste suspensão de contratar com a 
Administração Pública (Anexo V) e (§2° do artigo 32 da Lei n° 8.666/93). 
4.1.4.4 Declaração de não integrar no corpo social e no quadro funcional, servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (Anexo VI); 
4.2 À Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento. 
 
4.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
4.1.5.1 A proponente deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica, Declaração ou Certidão fornecida por 
pessoa jurídica de direito público que ateste a capacidade técnico operacional da empresa em haver realizado 
trabalhos de regularização fundiária. 
4.1.5.2 Comprovação da proponente de possuir, na data prevista para entrega da documentação, vínculo com 
profissional de nível superior (comprovar através de contrato de prestação de serviços ou carteira de 
trabalho ou contrato social), com o fim de comprovação da capacidade técnico-profissional, dos seguintes 

profissionais: 
4.1.5.2.1 Advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, com Atestado de 
Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público, com: 
4.1.5.2.1.1 Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público que comprove a 
atuação do referido Advogado no Programa de Regularização Fundiária, comprovada pelo protocolo da 
demanda e a movimentação processual, ambos extraídos do site do TJSC (https://www.tjsc.jus.br/), onde 
constará a publicação e registro da sentença procedente de mérito ou na aplicação da Legitimação Fundiária 
prevista Lei Federal n° 13.465/2017, cuja participação tenha ocorrido do início do procedimento até o ato final, 
comprovada pelo protocolo na respectiva Prefeitura Municipal e o despacho administrativo do Chefe do 
Executivo que deferiu a emissão da Certidão de Regularização Fundiária – CRF. 
4.1.5.2.2 Engenheiro Civil ou Engenheiro Agrimensor regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Santa Catarina – CREA/SC, com: 
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4.1.5.2.2.1 Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público que comprove que o 
referido Engenheiro foi subscritor de peças técnicas, tais como levantamento, projeto, plantas, memoriais 
descritivos e afins, que instruíram processos de legalização de imóveis urbanos ou rurais em âmbito 
administrativo ou judicial. 
 
Obs.: 
a) Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou autenticada por 
membro da Comissão de Credenciamento, mediante a exibição do original; 
b) Ao protocolar seu pedido para o Credenciamento, a licitante aceita e se obriga a cumprir todos os termos 
deste Edital; 
c) As declarações ora solicitadas deverão ser apresentadas individualmente;  
d) Em caso de isenção de cadastro, a credenciada devera apresentar documentação do órgão responsável pela 
emissão do mesmo, informando os motivos da isenção.  
e) Os documentos, relacionados deverão ser apresentados em cópias juntamente com os originais para serem 
autenticados por servidor público ou devidamente autenticados pelo Cartório competente.  
 
5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1 O local de entrega dos envelopes contendo “Documentos de Habilitação” será no Departamento de Compras 
da Prefeitura Municipal, na Rua Benjamin Constant, 221, Ascurra – SC. 
5.2 Ao apresentar Documentos de habilitação, o proponente se obriga nos termos do presente credenciamento. 
5.3 Torna-se implícito que os proponentes ao responderem ao CREDENCIAMENTO, concordam integralmente 
com os termos deste Edital e seus anexos. 
5.4 O credenciamento permanecerá aberto a todo tempo durante sua vigência, a qualquer pessoa jurídica que 
preencha os requisitos exigidos neste edital. 
5.5 Para início da execução dos serviços as empresas credenciadas deverão estar em situação regular com as 
Fazendas Municipal, Estadual e Federal (incluindo Dívida Ativa/INSS), FGTS e justiça trabalhista. 
5.6 É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente credenciamento.  
5.7 Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei 8.666/93, bem como rescisão contratual por 
descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste termo pela contratada, e ainda conforme anexo 
II, do Termo de Referência.  
 
6. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

6.1 O processo de credenciamento contempla a análise documental dos interessados que acudirem ao mesmo, 
compreendendo a habilitação jurídica, a qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal, a apresentação 
das declarações obrigatórias, comprovação da qualificação técnica, bem como o cumprimento e a aceitação das 
demais exigências contidas no mesmo. 
 
6.2. ABERTURA DO ENVELOPE – JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

6.2.1 Os envelopes serão abertos pelo Presidente da Comissão e todas as folhas serão rubricadas por este e 
pelos membros da Comissão, ficando a disposição dos licitantes para que os mesmos assim procedam. 
6.2.2 As Licitantes que, independente do motivo, deixarem de apresentar ou apresentarem em desacordo 
qualquer um dos documentos exigidos no item 04, serão inabilitadas. 

6.2.2.1 Caso declarada inabilitada, a Comissão de Licitações concederá à Licitante o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de comunicação, para efetuar a regularização dos documentos faltantes. 
6.2.3 Estarão habilitadas as Licitantes que atenderem a todas as exigências contidas no item 04 deste Edital. 

6.2.4 Recursos administrativos para anulação ou revogação do credenciamento não terão efeito suspensivo 
sobre a mesma. 
 
7. DOS RECURSOS 
 
7.1 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

7.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de credenciamento por irregularidade na aplicação 
desta Lei, devendo protocolá-lo a qualquer tempo. 
7.1.1 A Administração julgará e responderá às impugnações em até 05 (cinco) dias úteis, podendo ser 
prorrogado em decorrência de fatos supervenientes, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
7.1.2 O instrumento de impugnação do credenciamento não terá efeito suspensivo sobre a mesma. 
 
7.2 APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO 

7.2.1 O instrumento de impugnação deverá ser protocolado no Setor de Licitações, e deverá conter a descrição 
do ato a ser impugnado, a sua fundamentação legal, o requerimento das correções ou anulação, a parte 
interessada, e a assinatura do responsável pela sua emissão. 
7.2.1.1 O representante que protocolar o referido instrumento de impugnação, deverá apresentar a sua 
credencial que será anexada ao mesmo, nas modalidades previstas no item 05 deste edital. 



 

 

Rua Benjamin Constant, n.° 221  Bairro Centro Fone/Fax (47) 3383-0222 – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000 
ASCURRA – SC                Home-page: www.ascurra.sc.gov.br                E-mail: compras@ascurra.sc.gov.br 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA 
Secretaria de Administração e Planejamento.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

7.2.2 O instrumento de impugnação deverá ser apresentado em original, no prazo previsto no item 7.1 e 7.1.1 do 

edital. 
 
7.3 DOS RECURSOS CONTRA HABILITAÇÃO 

7.3.1 Das decisões proferidas pela Comissão, caberão os recursos previstos na Lei Federal nº 8.666/93. 
7.3.2 Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da lavratura da 
ata e sua comunicação, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
7.3.3 As contra razões poderão ser encaminhadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
comunicação da interposição do recurso. 
7.3.4 A Comissão deverá responder a todos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser 
prorrogado em decorrência de fatos supervenientes. 
7.3.5 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido in albis o prazo recursal, ou tendo havido 
renúncia ou desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o processo licitatório será 
encaminhado à autoridade superior, para a competente deliberação. 
 
7.4 APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE RECURSO 

7.4.1 O instrumento de recurso deverá ser protocolado no Setor de Licitações, e deverá conter a descrição do 
ato que motivou o recurso, a sua fundamentação legal, o requerimento das alterações, e a assinatura do 
responsável pela sua emissão. 
7.4.1.1 O representante de pessoa jurídica que protocolar e/ou assinar o referido instrumento de recurso, deverá 
apresentar a sua credencial que será anexada ao mesmo, nas modalidades previstas na habilitação. 
7.4.2 O instrumento de recurso deverá ser apresentado em original, no prazo previsto no item 7.3.2 do edital. 

7.4.3 O instrumento de recurso não será conhecido nas hipóteses previstas no art. 63 da Lei Federal nº 9.784/99. 
 
8. DO CONTRATO 

8.1 A proponente, depois de ultrapassada a fase da habilitação, sendo considerada credenciada, deverá assinar 
o termo de cooperação mútua no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos. 
 
9. DA REMUNERAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 Pela prestação dos serviços, objeto do presente edital, a empresa habilitada poderá cobrar dos moradores 
que aderirem ao Plano de Regularização para a legitimação fundiária, o valor máximo de R$ 1.500,00 (Um mil e 
quinhentos reais), por lote, sendo que tal valor poderá ser reduzido em negociações entre a credenciada e os 
munícipes interessados.. 
9.1.1 Os valores, descritos no item 9.1 serão cobrados dos moradores que participarem da regularização de 
forma parcelada nos termos do item 4.1.1 do Termo de Cooperação Mútua, assim possibilitando o acesso de 
todos ao trabalho proposto. 
9.1.2 Poderá haver reajuste do preço, utilizando os índices adotados por este Município, desde que com prévia 
anuência do mesmo, em decisão proferida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO em conjunto com a Procuradoria do Município e da Comissão em até 15 (quinze) dias úteis do 
protocolo da solicitação. 
9.1.3 A empresa credenciada poderá iniciar a cobrança dos moradores que aderiram ao Programa de 
Regularização Fundiária, somente após a realização de todas as atividades elencadas no item 11.1, item 11.2 
até o item 11.2.2.10, quando o instrumento escolhido pelo Município, referir-se a utilização de procedimento 
administrativo, como a Legitimação Fundiária, disposta na Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017. 
9.1.4 A credenciada, seguindo os critérios determinados pela Administração Municipal, deverá realizar os 
levantamentos documentais, atendimento nos locais conflitantes, medições/topografia específicas de cada lote a 
ser regularizado, bem como o preparo, ajuizamento e acompanhamento da demanda ou protocolo do 
procedimento administrativo, específica de cada localidade a ser regularizada, até seu trânsito em julgado ou 
decisão final do Município ou ente competente. 
 
10. DAS ATIVIDADES 

11.1 Das Atividades Gerais: 
11.1.1 Relatório Preliminar Técnico Jurídico da área indicada pelo Município com estudo inicial das 
desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental; 
11.1.2 Reunião Comunitária para explicitação das atividades a serem desenvolvidas; 
11.1.3 Reunião para a Coleta da Documentação. 
11.2 Das Atividades Específicas – LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA: 
11.2.2 Quando o instrumento definido pelo Município for a LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA da “Lei Federal n° 
13.465/2017”, a credenciada deverá desenvolver obrigatoriamente as seguintes atividades: 
11.2.2.1 Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, demonstrando as unidades, as 
construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos 
caracterizadores do núcleo a ser regularizado, Plantas e Memoriais Descritivos exigidos pela Lei Federal n° 
13.465; 
11.2.2.2 Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições 
atingidas, quando for possível; 
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11.2.2.3 Projeto urbanístico; 
11.2.2.4 Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, 
quando for o caso; 
11.2.2.5 Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso; 
11.2.2.6 Estudo técnico ambiental, quando for o caso; 
11.2.2.7 Minuta de cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, 
compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto 
de regularização fundiária, que não obriga o Município a cumpri-lo, quando for o caso; 
11.2.2.8 Minuta do termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo 
cumprimento do cronograma, quando for o caso; 
11.2.2.9 Relatório pormenorizado das adesões; 
11.2.2.10 Protocolo Administrativo; 
11.2.2.11 Acompanhamento do procedimento. 
11.3 Das Atividades Específicas – OUTROS: 
11.3.1 Quando o Município indicar outro instrumento, a credenciada deverá desenvolver obrigatoriamente as 
atividades oportunamente definidas pela Administração; 
11.3.2 O Município pode alterar a ordem das atividades, previamente estipulada neste Edital, mediante 
comunicação à Credenciada com 5 (cinco) dias úteis de antecedência; 
11.3.2 O Município pode exigir a atividade 11.2.2.9 (Relatório pormenorizado das adesões), para fins de 
fiscalização dos trabalhos e/ou escolha do instrumento, a qualquer momento. 
 
12. DO CRONOGRAMA FÍSICO GERAL DOS SERVIÇOS 

12.1 Quando o instrumento definido pelo Município for a Legitimação Fundiária da “Lei Federal n° 13.465”, a 
credenciada deverá obedecer obrigatoriamente o seguinte cronograma: 
 

 
12.2 A contagem dos prazos seguirão as regras dispostas no novo CPC. 
12.3 A contagem do prazo da atividade subsequente iniciará depois do aceite do cumprimento do item anterior, 
pelo Município, por meio de Ofício endereçado à Credenciada. 
 
12.4 DAS ÁREAS OBJETO DE REGULARIZAÇÃO 

12.4.1 As áreas a serem regularizadas serão divulgadas em momento posterior, sendo que a escolha da 
empresa que executará os serviços ficará a critério dos Munícipes proprietários/possuidores dos lotes a serem 
trabalhados, dentre todas as empresas credenciadas.  
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO E DA CREDENCIADA 

13.1 Cabe ao Município: 
13.1.1 Após o credenciamento da primeira cooperante, indicar a(s) área(s) a serem objeto de regularização, por 
meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, destacando-se que, o 
levantamento das comunidades irregulares, bem como o número de lotes a serem regularizados, constitui 
trabalho contínuo do Município concomitante com a execução da regularização, não sendo informação 
obrigatória para o certame; 
13.1.2 Indicar funcionário responsável por acompanhar os procedimentos de regularização; 
13.1.3 Firmar os documentos exigidos, desde que, concordar com seu conteúdo, pela Lei Federal n° 13.465, de 
11 de julho de 2017, ou legislação pertinente; 
13.1.4 Providenciar junto aos Cartórios de registros de Imóveis as matrículas atualizadas e devidamente 
acompanhadas das certidões de ônus e ações reipersecutórias das glebas indicadas para regularização ou 
negativa de existência da matrícula; 
13.1.5 Definir o instrumento a ser utilizado para a regularização 
13.1.6 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de 
que trata o item 4.1.5.2 deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Município. 
13.2 Cabe à credenciada, sob pena de descredenciamento: 
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13.2.1 Cumprir todas as atividades elencadas no item 11 no prazo indicado no item 12; 
132.2 Solicitar exclusivamente por meio de Ofício endereçado à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, a indicação da(s) área(s) a serem objeto de regularização. 
 
14. DA VALIDADE 

14.1 O presente Credenciamento terá validade pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da 
publicação do edital, podendo ser prorrogado dentro dos limites previstos na lei 8.666/93. 
14.2 Todos os trabalhos iniciados na vigência do item 14.1 serão finalizados mesmo após o encerramento do 
presente credenciamento. 
 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Credenciamento serão observadas as disposições da Lei 
nº 8.666/93 e alterações. 
15.2 Os integrantes que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação do presente 
Credenciamento serão atendidos no Setor de Compras e Licitações, no horário das 08h às 11h30min e 
13h30min às 17h, em dias úteis, de 2ª à 6ª feira. 
15.3 Na hipótese de serviços contínuos onde haja prorrogação ou aditamento, legalmente autorizado, o preço 
será reajustado a cada doze meses pelo INPC, tendo como base a data de assinatura do contrato, ou outro 
índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor. 
15.4 Aplica-se ao presente Edital, nas partes omissas, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e 
demais legislações em vigor referentes à matéria.  
15.5 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição 
amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto do presente credenciamento, independente de outro que por mais 
privilegiado seja, será o da Comarca de Ascurra (SC). 
 
16. ANEXOS 

16.1. Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termo de referência; 
Anexo II – Minuta termo de cooperação; 
Anexo III – Modelo de credenciamento; 
Anexo IV – Modelo de declaração de habilitação; 
Anexo V – Modelo de declaração de que não emprega menores; 
Anexo VI – Modelo de declaração de fato superveniente da habilitação; 
Anexo VII – Modelo de Declaração de que não emprega servidor público. 

 
Ascurra (SC), 9 de maio de 2019. 
 

_________________________ 
LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. DO OBJETO 
Tem-se por objeto deste termo de referência o credenciamento de pessoa jurídica capacitada para o desenvolvimento 
de trabalhos de regularização fundiária neste município, de acordo com o disposto na Lei Federal n° 13.465/2017 e 
Decreto Federal n. 9.310/2018, ou instrumentos presentes na legislação pertinente ao tema. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1 A abertura de licitação para o objeto acima mencionado se faz necessário diante da necessidade do Município em 
captar empresas capacitadas para a realização de regularizações fundiárias em lotes irregulares existentes no âmbito 
do Município de Ascurra. 
 
3. DA REMUNERAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 Pela prestação dos serviços, objeto do presente termo de referência, a empresa habilitada poderá cobrar dos 
moradores que aderirem ao Plano de Regularização para a legitimação fundiária, o valor máximo de R$ 1.500,00 (Um 
mil e quinhentos reais), por lote, sendo que tal valor poderá ser reduzido em negociações entre a credenciada e os 
munícipes interessados. 
3.1.1 Os valores, descritos no item 3.1 serão cobrados dos moradores que participarem da regularização de forma 
parcelada nos termos do Termo de Cooperação Mútua, assim possibilitando o acesso de todos ao trabalho proposto. 
3.1.2 Poderá haver reajuste do preço, utilizando os índices adotados por este Município, desde que com prévia 
anuência do mesmo, em decisão proferida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
em conjunto com a Procuradoria do Município e da Comissão em até 15 (quinze) dias úteis do protocolo da solicitação. 
3.1.3 A empresa credenciada poderá iniciar a cobrança dos moradores que aderiram ao Programa de Regularização 
Fundiária, somente após a realização de todas as atividades elencadas no item 4.1, item 4.2 até o item 4.2.2.10, 
quando o instrumento escolhido pelo Município, referir-se a utilização de procedimento administrativo, como a 
Legitimação Fundiária, disposta na Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017. 
3.1.4 A credenciada, seguindo os critérios determinados pela Administração Municipal, deverá realizar os 
levantamentos documentais, atendimento nos locais conflitantes, medições/topografia específicas de cada lote a ser 
regularizado, bem como o preparo, ajuizamento e acompanhamento da demanda ou protocolo do procedimento 
administrativo, específica de cada localidade a ser regularizada, até seu trânsito em julgado ou decisão final do 
Município ou ente competente. 
 
4. DAS ATIVIDADES 
4.1 Das Atividades Gerais: 
4.1.1 Relatório Preliminar Técnico Jurídico da área indicada pelo Município com estudo inicial das desconformidades e 
da situação jurídica, urbanística e ambiental; 
4.1.2 Reunião Comunitária para explicitação das atividades a serem desenvolvidas; 
4.1.3 Reunião para a Coleta da Documentação. 
4.2 Das Atividades Específicas – LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA: 
4.2.2 Quando o instrumento definido pelo Município for a LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA da “Lei Federal n° 
13.465/2017”, a credenciada deverá desenvolver obrigatoriamente as seguintes atividades: 
4.2.2.1 Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, demonstrando as unidades, as 
construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do 
núcleo a ser regularizado, Plantas e Memoriais Descritivos exigidos pela Lei Federal n° 13.465; 
4.2.2.2 Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, 
quando for possível; 
4.2.2.3 Projeto urbanístico; 
4.2.2.4 Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for 
o caso; 
4.2.2.5 Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso; 
4.2.2.6 Estudo técnico ambiental, quando for o caso; 
4.2.2.7 Minuta de cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações 
urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização 
fundiária, que não obriga o Município a cumpri-lo, quando for o caso; 
4.2.2.8 Minuta do termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento 
do cronograma, quando for o caso; 
4.2.2.9 Relatório pormenorizado das adesões; 
4.2.2.10 Protocolo Administrativo; 
4.2.2.11 Acompanhamento do procedimento. 
4.3 Das Atividades Específicas – OUTROS: 
4.3.1 Quando o Município indicar outro instrumento, a credenciada deverá desenvolver obrigatoriamente as atividades 
oportunamente definidas pela Administração; 
4.3.2 O Município pode alterar a ordem das atividades, previamente estipulada neste Edital, mediante comunicação à 
Credenciada com 5 (cinco) dias úteis de antecedência; 
4.3.3 O Município pode exigir a atividade 4.2.2.9 (Relatório pormenorizado das adesões), para fins de fiscalização dos 
trabalhos e/ou escolha do instrumento, a qualquer momento. 
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5. DO CRONOGRAMA FÍSICO GERAL DOS SERVIÇOS 
5.1 Quando o instrumento definido pelo Município for a Legitimação Fundiária da “Lei Federal n° 13.465”, a credenciada 
deverá obedecer obrigatoriamente o seguinte cronograma: 
 

 
5.2 A contagem dos prazos seguirão as regras dispostas no novo CPC. 
5.3 A contagem do prazo da atividade subsequente iniciará depois do aceite do cumprimento do item anterior, pelo 
Município, por meio de Ofício endereçado à Credenciada. 
 
6.4 DAS ÁREAS OBJETO DE REGULARIZAÇÃO 
6.4.1 As áreas a serem regularizadas serão divulgadas em momento posterior, sendo que a escolha da empresa que 
executará os serviços ficará a critério dos Munícipes proprietários/possuidores dos lotes a serem trabalhados, dentre 
todas as empresas credenciadas.  
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO E DA CREDENCIADA 
7.1 Cabe ao Município: 
7.1.1 Após o credenciamento da primeira cooperante, indicar a(s) área(s) a serem objeto de regularização, por meio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, destacando-se que, o levantamento das 
comunidades irregulares, bem como o número de lotes a serem regularizados, constitui trabalho contínuo do Município 
concomitante com a execução da regularização, não sendo informação obrigatória para o certame; 
7.1.2 Indicar funcionário responsável por acompanhar os procedimentos de regularização; 
7.1.3 Firmar os documentos exigidos, desde que, concordar com seu conteúdo, pela Lei Federal n° 13.465, de 11 de 
julho de 2017, ou legislação pertinente; 
7.1.4 Providenciar junto aos Cartórios de registros de Imóveis as matrículas atualizadas e devidamente acompanhadas 
das certidões de ônus e ações reipersecutórias das glebas indicadas para regularização ou negativa de existência da 
matrícula; 
7.1.5 Definir o instrumento a ser utilizado para a regularização 
7.1.6 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão 
participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pelo Município. 
7.2 Cabe à credenciada, sob pena de descredenciamento: 
7.2.1 Cumprir todas as atividades elencadas no item 4 no prazo indicado no item 5; 
7.2 Solicitar exclusivamente por meio de Ofício endereçado à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO, a indicação da(s) área(s) a serem objeto de regularização. 
 
8. DA VALIDADE 
8.1 O edital de Credenciamento terá validade pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da sua 
publicação, podendo ser prorrogado dentro dos limites previstos na lei 8.666/93. 
8.2 Todos os trabalhos iniciados na vigência do credenciamento serão finalizados mesmo após o encerramento do 
presente credenciamento. 
 
Ascurra, 7 de maio de 2019. 
 
 

_________________________ 
SOLANGE MARIA LOURENÇO 

Secretária de Administração e Planejamento 
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ANEXO II 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2019 
MINUTA TERMO DE COOPERAÇÃO 

 
TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE ASCURRA E (EMPRESA), DESTINADO 
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZARÃO 
FUNDIÁRIA. 

 
MUNICÍPO DE ASCURRA, com endereço na Rua Benjamin Constant, 221, Ascurra (SC), inscrito no CNPJ sob 
n.º 83.102.772.0001-61, neste ato representado pelo prefeito municipal, Senhor LAIRTON ANTONIO 
POSSAMAI, inscrito no CPF n. 692.994.209-04, RG n. 22863532, doravante denominada simplesmente 
MUNICIPIO; e a empresa _________________,  inscrita no CNPJ sob o nº, com sede na Rua ___________, n. 
___, Bairro ________, Cidade de ___________ (UF), neste ato representada pelo signatário subscritor, 
doravante denominada COOPERANTE, com fundamento no art. 182 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 
10.257/2001 (Estatuto  das Cidades), celebra-se o presente Termo de Cooperação (TERMO), observando as 
cláusulas e condições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente Termo de Cooperação formaliza o vínculo de pessoa jurídica capacitada a, implementar e 
desenvolver o Programa de Regularização Fundiária da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017, ou 
legislação pertinente, os quais se destinam, em linhas gerais, a buscar o correto e sustentável desenvolvimento 
das cidades, nos termos delineados pela Carta Magna brasileira, em específico de seus artigos 182 e 225, 
como também pelo Estatuto da Cidade (Lei nº10.257/2001), ressaltando em específico seu artigo segundo, 
parágrafo primeiro. Dentre as principais e imediatas consequências advindas da implementação do referido 
projeto, destaca-se: 
• A inclusão da parcela afetada pela marginalização à cidade formal; 
• A possibilidade da implementação de infraestrutura nos locais de forma regular; 
• A possibilidade de desenvolvimento de projetos completos pela administração pública, que tornem real a 
captação de recursos para desenvolvimento dos locais; 
• A segurança jurídica dos moradores; 
• A possibilidade dos moradores buscarem de maneira individual recursos para melhoria de suas residências; 
• O embelezamento do Município; 
• A viabilização da correta e adequada cobrança de impostos dos moradores regularizados; 
• A regularização dos imóveis dos munícipes perante todos os órgãos administrativos pertinentes e necessários; 
• O atendimento às premissas ambientais, com o respeito ao meio ambiente equilibrado, como forma de defesa 
e preservação para as gerações futuras; 
• O atendimento à função social da propriedade. 
 
2. DOS DOCUMENTOS 
2.1. Os documentos referidos no presente item são considerados suficientes para, em complemento a este 
Termo, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 
 
3. DA METODOLOGIA DO SERVIÇO 
3.1. O Cooperante deverá atuar nos estritos termos previstos no item 1.1 supra. 
 
4. DO PREÇO 
4.1. Pela prestação dos serviços, objeto do presente termo de cooperação vinculado ao edital de 
credenciamento de n. 33/2019, a cooperante poderá cobrar dos moradores que aderirem ao Plano de 
Regularização para a legitimação fundiária, o valor máximo de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), por 
lote, sendo que tal valor poderá ser reduzido em negociações entre a credenciada e os munícipes interessados, 
bem como parcelado em até 10 (dez) vezes. 
4.1.1. Os contratos com os beneficiários do programa serão firmados diretamente com a empresa credenciada, 
observando o disposto no Código Civil Brasileiro e eventuais inadimplentes poderão ser cobrados durante a 
execução dos serviços apenas extrajudicialmente e judicialmente após a entrega da matrícula imobiliária objeto 
do presente ajuste, nos termos do art. 476 do mencionado Diploma Legal. 
 
5. DO PRAZO 
5.1. O presente Termo vigorará pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses para desenvolvimento de seu 
objeto, que visa à titulação das moradias designadas pelo  Município a serem atendidas, contados a partir da 
data da publicação do edital de credenciamento de n. 33/2019, podendo o seu prazo ser prorrogado nos limites 
da Lei 8.666/93. 
 
6. DA FISCALIZAÇÃO 
6.1. Cumpre ao Município, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços a serem executados. 
6.2 A existência e atuação da referida fiscalização, em nada restringe a responsabilidade do Cooperante, no 
que concerne à execução objeto do presente Termo. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DO COOPERANTE 
7.1 Auxiliar/orientar a administração pública no desenvolvimento dos documentos necessários, das legislações 
específicas, das reuniões explicativas, e demais condições que se faça necessário para o eficiente exercício e 
execução dos serviços. 
7.2 Atender os critérios de valores determinados no Presente Termo, a serem cobrados dos moradores 
participantes. 
7.3 Prezar pela máxima eficiência com o mínimo de custo no projeto ora proposto, apoiando e participando de 
todas as ações dos partícipes integrantes do trabalho. 
7.4 O Cooperante é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do presente Termo. 
7.5 O Cooperante fica responsável pelos encargos decorrentes do presente Termo, tais como impostos, taxas, 
contribuições fiscais e para fiscais, e demais encargos de sua estrutura, oriundos da execução do que fora 
contratado, desta forma eximindo a administração pública de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação 
conforme elencado, posto que considerada incluída no cômputo do valor do presente Termo. 
7.7 Prestar contas ao município, sempre que solicitadas. 
7.8 O Cooperante ficará obrigado a garantir que os integrantes do Projeto de Credenciamento (item 3.1.4.3 do 
Edital) realizarão pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. 
7.9 Toda a despesa com emolumentos e taxas cartoriais observarão as isenções presentes na norma específica 
de cada instrumento a ser aplicado e quando não houver isenção para alguma despesa obrigatória o 
beneficiário poderá realizar o pagamento, não descartando a possibilidade dos mesmos restarem inclusos no 
valor da regularização se assim deliberar o Cooperante. 
7.10 Disponibilizar ao Município, em meio digital e no formato .PDF, todas as informações e documentos 
coletados na fase social do trabalho, bem como, os mapas e memoriais descritivos, também em meio digital e 
no formato .DWG. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
8.1 Desenvolver toda e qualquer legislação, normativa e cronograma pertinente e que se façam necessários 
para instrumentalizar a efetiva execução do projeto ora proposto em âmbito municipal, de acordo com as 
orientações prestadas pelo cooperante. 
8.2 Dispor dos setores internos pertinentes para fornecimento de todos os materiais e informações necessários 
para o desenvolvimento dos trabalhos propostos. 
8.3 Utilizar de suas prerrogativas e exercer articulação perante órgãos, departamentos, ou demais que se façam 
necessários para a realização objetiva e menos custosa do trabalho ora proposto. 
8.4 Viabilizar a realização das reuniões explicativas, bem como firmar todos os documentos necessários para a 
execução do programa desenvolvido no município. 
8.5 Prezar pela máxima eficiência com o mínimo de custo no projeto ora proposto. 
 
9. DAS PENALIDADES 
9.1 As partes sujeitar-se-ão, no que couber, às penalidades previstas no ordenamento jurídico pátrio. 
  
10. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1 As partes podem rescindir unilateralmente o presente Termo, denunciá-lo a qualquer tempo, sendo-lhes 
imputadas as responsabilidades das obrigações do prazo que tenha vigido e creditando-lhes, igualmente, os 
benefícios adquiridos no mesmo período, o que se operacionaliza de acordo com os preceitos do ordenamento 
jurídico pátrio. 
10.2 Em caso de descredenciamento a empresa Cooperante terá seus mandatos firmados com os beneficiários 
automaticamente revogados, substabelecendo-os à empresa substituta  e os contratos estabelecidos, 
igualmente, rescindidos sem a possibilidade de cobrança de qualquer valor do Município ou dos Beneficiários do 
Programa de Regularização. 
 
11. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
11.1. O presente Termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência. 
 
12. DO FORO CONTRATUAL 
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ascurra/SC, como competente, a fim de dirimir questões que se originem 
do presente Termo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes contratantes assinam este Termo de Cooperação em 02 
(duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Ascurra, __ de _____________ de 2019. 
 
 

_____________________ 
MUNICIPIO DE ASCURRA 

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI 
 

____________________ 
EMPRESA CONTRATADA 

REPRESENTANTE 
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COOPERANTE 

ANEXO III 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2019 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

 
 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)  ......................................................................., portador(a) 
da Cédula de Identidade n. ........................ e CPF n. .............................., a participar da licitação 
instaurada pelo Município de Ascurra (SC), na modalidade CREDENCIAMENTO n° ...../2019, 
suprareferenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,     outorgando-lhe     poderes     para     
pronunciar-se     em      nome      da  empresa ........................................................................................ 
visando  formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de 
recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
Local e data. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
EMPRESA 

Representante Legal 
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ANEXO IV 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2019 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
 
 
  
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela empresa 
_______________________________, inscrita no CNPJ sob nº __.___.___/____-__, DECLARA, sob as 
penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as 
exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado.  
 
Local e data. 

 
 
 

________________________________________ 
EMPRESA 

Representante Legal 
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ANEXO V 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2019 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 
 
 

 
 
 

A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
.......................... e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
Local e data. 
 

 
__________________________________________________ 

EMPRESA/INSTITUIÇÃO 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO VI 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2019 
DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
 
 
 

A licitante.......................................... declara sob as penas da lei que até a presente data não ocorreram 
quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação ou determinativos de sua suspensão temporária para 
contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriamente de declarar ocorrências posteriores. 
 
Local e data. 

 
 
 
 

________________________________________ 
EMPRESA 

Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VII 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2019 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 
 
 
 

 
(Razão Social)    

 
CNPJ/MF Nº    

 
Sediada  (Endereço Completo) 

 
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 
modalidade CREDENCIAMENTO nº /2019, instaurada pelo Município de Ascurra/SC, não integra 
nosso corpo social, nem nosso quadro funcional servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
Local e data. 
 
 

 
 

 

________________________________________ 
EMPRESA 

Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


