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PROCESSO LICITATÓRIO N° 29.272/2019 

 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETO PARA PATROCÍNIO N° 001/2019 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA  HABILITAÇÃO 

 

 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 22 (vinte e dois) de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), os 

membros titulares, e um suplente, conforme ao final assinados, da Comissão Permanente de Licitação do CREA-

SC, constituída pela Portaria n.º 058/2019, de 04 de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se na Sede do CREA-

SC, situada na Rodovia Admar Gonzaga, n.º 2.125 – Itacorubi - Florianópolis/SC – CEP 88.034-001, com o 

objetivo de abrir, analisar e julgar a habilitação do Processo de Seleção Pública de Projeto para Patrocínio, 

conforme especificado no respectivo Edital de Licitação. Abertos os trabalhos, constatou-se a participação dos 

abaixo relacionadas, as quais respeitaram o prazo limite para o protocolo dos envelopes (17:00hs do dia 

17/05/2019). 

 

N°. PARTICIPANTES CNPJ 

01 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE METEOROLOGIA – ACMET. 27.638.705/0001-95 

02 ALVES ESPINDOLA ENGENHARIA E CONSULTORIA – LTDA. 15.391.437/0001-70 

03 AMPERA – UFSC - FASE ELÉTRICO. 22.804.675/0001-26 

04 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MECÂNICA DOS SOLOS E 

ENGENHARIA GEOTÉRMICA – ABMS. 

58.402.579/0001-07 

05 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS – ABRH. 29.969.193/0001-75 

06 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENGENHARIA AMBIENTAL – 

ACEAMB. 

10.207.344/0001-20 

07 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENGENHEIROS – ACE. 83.932.483/0001-90 

08 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA SERRA 

CATARINENSE – ASSEA. 

06.167.416/0001-85 

09 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO OESTE DE 

SANTA CATARINA – AEAGRO. 

03.788.444/0001-21 

10 ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS 

RURAIS – AJAAR. 

04.289.264/0001-68 

11 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM 

TRANSPORTES – ANPET. 

31.153.877/0001-46 

12 ATLÂNTICO SUL CONSULTORIA E PROJETOS S/S – LTDA.   22.119.158/0001-18 

13 FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA – 

FEESC. 

82.895.327/0001-33 

14 SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA 

DE ALIMENTOS – SAEQA. 

24.523.373/0001-05 

15 SOCIEDADE SUL BRASILEIRA DE ARROZ IRRIGADO – SOSBAI. 03.047.303/0001-58 

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO. 83.026.781/0001-10 
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17 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

– FLORAM. 

00.909.972/0001-01 

18 TECHNO UP SOFTWARE – LTDA. 24.704.657/0001-06 

19 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – 

UDESC. 

83.891.283/0001-36 

20 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI. 83.661.074/0001-04 

21 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E CULTURA – SOCIESC S.A. 84.684.182/0001-57 

22 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE 

SANTA CATARINA – EPAGRI. 

83.052.191/0001-62 

23 ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE RIO DO SUL – ACIRS. 82.762.154/0001-85 

24 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS DO 

NORTE/NORDESTE E VALE DO ITJAI DE SANTA CATARINA – 

AEANVI-SC. 

11.121.062/0001-78 

 

1. Circularam entre todos os presentes os envelopes com a documentação de habilitação e demais documentos 

que compõe o pedido de cotas de patrocínio, para a verificação do fechamento dos mesmos. Verificando tudo 

normal, passou-se então à abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação dos participantes, 

cujos documentos circularam entre os membros da Comissão para análise, e manifestação.  

 

2. Concluída a análise das documentações de habilitação pela Comissão foi verificado que somente duas 

participantes cumpriram com todas as exigências editalícias, pelo que restaram habilitadas para o 

prosseguimento no presente certame.  

 

N°. PARTICIPANTES CNPJ 

23 ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE RIO DO SUL – ACIRS. 82.762.154/0001-85 

24 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS DO 

NORTE/NORDESTE E VALE DO ITJAI DE SANTA CATARINA – 

AEANVI-SC. 

11.121.062/0001-78 

 

2.1. Considerando que a ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS DO NORTE/NORDESTE 

E VALE DO ITJAI DE SANTA CATARINA – AEANVI-SC, apresentou a certidão do item 8.1.c.1. com data 

de vencimento expirada, a Comissão decidiu realizar a diligência, para emissão de nova certidão, a referida 

decisão está amparada pelo Acórdão TCU – Plenário n°. 1758/2003, de 19/11/2003, lavrado pelos Srs. Ministros 

presentes: Valmir Campelo (Presidente), Marcos Vinicios Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Adylson Motta, 

Walton Alencar Rodrigues (Relator), Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar e os Ministros-Substitutos Lincoln 

Magalhães da Rocha e Augusto Sherman Cavalcanti. 

 

2.2. Devido à apresentação de irregularidades na etapa de habilitação, foram inabilitadas as participantes 

relacionadas a seguir, com base no Item 9.3.e. por não apresentar, no todo ou em parte, a documentação 

obrigatória ou cuja validade esteja expirada:   

 

N°. PARTICIPANTES CNPJ 

01 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE METEOROLOGIA – ACMET. 27.638.705/0001-95 

8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do proponente; 

(representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).1.);  
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8.1.b).1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou Estatuto Social com as 

alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; (deixou de apresentar cópia autenticada 

conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as penas da lei, de 

que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) competente(s), relativa ao 

domicílio ou sede do Proponente; (deixou de apresentar prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, ou 

declaração original); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar cópia 

autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.c).2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos e à Dívida Ativa do Estado, caso seja contribuinte; 

(deixou de apresentar prova de regularidade fiscal estadual); 

8.1.c).5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT/TST); (deixou de apresentar a referida certidão); 

8.1.c).6. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF/CEF); (deixou de apresentar a referida certidão); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio anterior celebrado 

com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a Administração Pública; 

(deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu quadro 

societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança 
que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em 
cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. (deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.3. Tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá comprovar, além 

da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da referida lei federal. A presente 

comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações específicas firmadas pelo proponente, sob sua 

responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 

13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei). 

02 ALVES ESPINDOLA ENGENHARIA E CONSULTORIA – LTDA. 15.391.437/0001-70 

8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do proponente; 

(representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).1.);  

8.1.b).1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou Estatuto Social com as 

alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; (deixou de apresentar cópia autenticada 

conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, devidamente 

registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal indicação não estiver expressa nos atos constitutivos; 

(deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar cópia 

autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio anterior celebrado 

com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a Administração Pública; 

(deixou de cumprir o item 8.1.b).1.). 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu quadro 

societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança 
que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 
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8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em 
cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. (deixou de cumprir o item 8.1.b).1.). 

03 AMPERA – UFSC - FASE ELÉTRICO. 22.804.675/0001-26 

8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do 

proponente; (representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).1.);  

8.1.b).1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou Estatuto 

Social com as alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, 

devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal indicação não estiver expressa 

nos atos constitutivos; (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as 

penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) 

competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; (representação irregular, devido não 

cumprimento do item 8.1.b).1.); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.c).1. certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

(deixou de apresentar prova de regularidade fiscal federal); 

8.1.c).2. certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos e à Dívida Ativa do Estado, caso seja 

contribuinte; (deixou de apresentar prova de regularidade fiscal estadual); 

8.1.c).3. certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos e à Dívida Ativa do Município, caso seja 

contribuinte; (deixou de apresentar prova de regularidade fiscal municipal); 

8.1.c).4. certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; (deixou de 

apresentar prova de regularidade fiscal); 

8.1.c).5. certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT/TST); (deixou de apresentar a referida certidão); 

8.1.c).6. certificado de Regularidade do FGTS (CRF/CEF); (deixou de apresentar a referida certidão); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 

8.1.b).1.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o 

item 8.1.b).1.); 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

(deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.3. cratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 
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referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei).  

04 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MECÂNICA DOS SOLOS E 

ENGENHARIA GEOTÉRMICA – ABMS. 

58.402.579/0001-07 

8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do 

proponente; (representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).1.);  

8.1.b).1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou Estatuto 

Social com as alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, 

devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal indicação não estiver expressa 

nos atos constitutivos; (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital);  

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).6. prova de inscrição do(s) representante(s) legal(ais) do proponente no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF); (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 

8.1.b).1.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o 

item 8.1.b).1.); 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

(deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.3. Tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei). 

05 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS – ABRH. 29.969.193/0001-75 

8.3. Tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei).  

06 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENGENHARIA AMBIENTAL – 

ACEAMB. 

10.207.344/0001-20 

http://www.crea-sc.org.br/
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8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do 

proponente; (representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).1.);  

8.1.b).1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou Estatuto 

Social com as alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, 

devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal indicação não estiver expressa 

nos atos constitutivos; (deixou de apresentar a referida documentação);  

8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as 

penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) 

competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; (deixou de apresentar prova de inscrição 

municipal. Ou declaração original, sob as penas da lei); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar 

a referida documentação); 

8.1.b).6. prova de inscrição do(s) representante(s) legal(ais) do proponente no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF); (deixou de apresentar a referida documentação); 

8.1.c).2. certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos e à Dívida Ativa do Estado, caso seja 

contribuinte; (deixou de apresentar prova de regularidade fiscal estadual); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 

8.1.b).1.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o 

item 8.1.b).1.); 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

(deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.3. tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei).  

07 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENGENHEIROS – ACE. 83.932.483/0001-90 

8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do 

proponente; (representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).1.);  

8.1.b).1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou Estatuto 

Social com as alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, 

devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal indicação não estiver expressa 
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nos atos constitutivos; (deixou de apresentar a referida documentação); 

8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as 

penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) 

competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; (deixou de apresentar prova de inscrição 

municipal. Ou declaração original, sob as penas da lei); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).6. prova de inscrição do(s) representante(s) legal(ais) do proponente no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF); (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital, ou documento original); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 

8.1.b).1.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de cumprir o item 8.1.b).1.). 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o 

item 8.1.b).1.); 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

(deixou de cumprir o item 8.1.b).1.); 

8.3. tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei).  

08 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA SERRA 

CATARINENSE – ASSEA. 

06.167.416/0001-85 

8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as 

penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) 

competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; (deixou de apresentar prova de inscrição 

municipal. Ou declaração original, sob as penas da lei); 

8.3. tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei).  

09 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO OESTE DE 

SANTA CATARINA – AEAGRO. 

03.788.444/0001-21 

8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do 

proponente; (representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).2.);  

8.1.b).2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, 

devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal indicação não estiver expressa 
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nos atos constitutivos; (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 

8.1.b).2.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de cumprir o item 8.1.b).2.); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o 

item 8.1.b).2.); 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

(deixou de cumprir o item 8.1.b).2.); 

8.3. tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei).  

10 ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS 

RURAIS – AJAAR. 

04.289.264/0001-68 

8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do 

proponente; (representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).1.);  

8.1.b).1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou Estatuto 

Social com as alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, 

devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal indicação não estiver expressa 

nos atos constitutivos; (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar 

o referido documento); 

8.1.b).6. prova de inscrição do(s) representante(s) legal(ais) do proponente no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF); (deixou de apresentar o referido documento); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 

8.1.b).2.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de cumprir o item 8.1.b).2.); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o 

item 8.1.b).2.); 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 
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condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

(deixou de cumprir o item 8.1.b).2.); 

8.3. tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei).  

11 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM 

TRANSPORTES – ANPET. 

31.153.877/0001-46 

8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do 

proponente; (representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).1.);  

8.1.b).1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou Estatuto 

Social com as alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, 

devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal indicação não estiver expressa 

nos atos constitutivos; (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).6. prova de inscrição do(s) representante(s) legal(ais) do proponente no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF); (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 

8.1.b).2.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de cumprir o item 8.1.b).2.); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o 

item 8.1.b).2.); 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

(deixou de cumprir o item 8.1.b).2.); 

8.3. tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei). 

12 ATLÂNTICO SUL CONSULTORIA E PROJETOS S/S – LTDA.   22.119.158/0001-18 

8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do 

proponente; (representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).1.);  

8.1.b).1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou Estatuto 
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Social com as alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, 

devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal indicação não estiver expressa 

nos atos constitutivos; (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 

8.1.b).2.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de cumprir o item 8.1.b).2.); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o 

item 8.1.b).2.); 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

(deixou de cumprir o item 8.1.b).2.). 

13 FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA – 

FEESC. 

82.895.327/0001-33 

8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do 

proponente; (representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).1.);  

8.1.b).1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou Estatuto 

Social com as alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; (deixou de apresentar a 

referida documentação); 

8.1.b).2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, 

devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal indicação não estiver expressa 

nos atos constitutivos; (deixou de apresentar a referida documentação); 

8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as 

penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) 

competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; (representação irregular, devido não 

cumprimento do item 8.1.b).1.); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 

8.1.b).2.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de cumprir o item 8.1.b).2.); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o 

item 8.1.b).2.); 
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8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

(deixou de cumprir o item 8.1.b).2.); 

8.3. tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (deixou de apresentar a 

documentação o item 8.1.b).1.).  

14 SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA 

DE ALIMENTOS – SAEQA. 

24.523.373/0001-05 

8.3. tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei).  

15 SOCIEDADE SUL BRASILEIRA DE ARROZ IRRIGADO – SOSBAI. 03.047.303/0001-58 

8.1.a). formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do 

proponente; (representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).1.);  

8.1.b).1. cópia do ato constitutivo e/ou Contrato Social e alterações, ou alterações consolidadas, ou Estatuto 

Social com as alterações, se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).2. documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, 

devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal indicação não estiver expressa 

nos atos constitutivos; (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as 

penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) 

competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; (deixou de apresentar prova de inscrição 

estadual. Ou declaração original, sob as penas da lei); 

8.1.c).2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos e à Dívida Ativa do Estado, caso seja 

contribuinte; (não encaminhou a referida documentação); 

8.1.c).3. certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos e à Dívida Ativa do Município, caso seja 

contribuinte; (não encaminhou a referida documentação); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 

8.1.b).2.); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de cumprir o item 8.1.b).2.); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o 

item 8.1.b).2.); 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

http://www.crea-sc.org.br/
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(deixou de cumprir o item 8.1.b).2.); 

8.3. tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei).  

16 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO. 83.026.781/0001-10 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de apresentar declaração nos moldes exigidos pelo edital). 

17 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FLORIANÓPOLIS 

– FLORAM. 

00.909.972/0001-01 

8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as 

penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) 

competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; (deixou de apresentar prova de inscrição 

estadual. Ou declaração original, sob as penas da lei); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital, bem como documento apresentado, encontra-se vencida); 

8.1.b).6. prova de inscrição do(s) representante(s) legal(ais) do proponente no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF); (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital, bem como documento 

apresentado, encontra-se vencida); 

8.1.c).5. certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT/TST);(deixou de apresentar a referida documentação) 

(deixou de apresentar a referia documentação). 

18 TECHNO UP SOFTWARE – LTDA. 24.704.657/0001-06 

8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as 

penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) 

competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; (deixou de apresentar prova de inscrição 

municipal. Ou declaração original, sob as penas da lei); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).6. prova de inscrição do(s) representante(s) legal(ais) do proponente no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF); (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de cumprir o item 

8.1.b).5.). 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de cumprir o item 8.1.b).5.). 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de cumprir o 

item 8.1.b).5.). 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

http://www.crea-sc.org.br/
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(deixou de cumprir o item 8.1.b).5.). 

19 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – 

UDESC. 

83.891.283/0001-36 

8.1.b).3. prova de regularidade de inscrição do proponente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

(deixou de apresentar a referida documentação); 

8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as 

penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) 

competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; (deixou de apresentar prova de inscrição 

estadual. Ou declaração original, sob as penas da lei); 

8.1.b).5. cópia da carteira de identidade do(s) representante(s) legal(ais) do proponente; (deixou de apresentar 

cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.b).6. prova de inscrição do(s) representante(s) legal(ais) do proponente no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF); (deixou de apresentar cópia autenticada conforme item 8.5 do Edital); 

8.1.c).5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT/TST); (deixou de apresentar a referida 

documentação); 

8.1.d).1. declaração original de que está adimplente com as exigências contratuais de eventual patrocínio 

anterior celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública Federal; (deixou de apresentar a referida 

documentação); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de apresentar a referida documentação); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (deixou de apresentar a 

referida documentação); 

8.1.d).4. declaração original de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvados os maiores de 14 (quatorze) anos, na 

condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

(deixou de apresentar a referida documentação); 

8.3. Tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei).  

20 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI. 83.661.074/0001-04 

8.3. tratando-se de Organização da Sociedade Civil enquadrada na Lei 13.019/2014, o proponente deverá 

comprovar, além da documentação prevista acima, o preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34 da 

referida lei federal. A presente comprovação poderá ser efetuada mediante apresentação de declarações 

específicas firmadas pelo proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei. (ausência parcial de 

documentação elencada nos artigos 33 e 34 da Lei 13.019/2014 ou declarações específicas firmadas pelo 

proponente, sob sua responsabilidade e sob as penas da lei). 

21 SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E CULTURA – SOCIESC S.A. 84.684.182/0001-57 

8.1.a). Formulário de Solicitação de Patrocínio devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(ais) do 

proponente; (representação irregular, devido não cumprimento do item 8.1.b).2.); 

http://www.crea-sc.org.br/
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8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as 

penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) 

competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; (deixou de apresentar a referida documentação). 

8.1.c).1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

(deixou de apresentar a referida documentação); 

8.1.c).2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos e à Dívida Ativa do Estado, caso seja 

contribuinte; (deixou de apresentar a referida documentação); 

8.1.c).3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos e à Dívida Ativa do Município, caso seja 

contribuinte; (deixou de apresentar a referida documentação); 

8.1.c).6. Certificado de Regularidade do FGTS(CRF/CEF); (deixou de apresentar a referida documentação). 

22 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE 

SANTA CATARINA – EPAGRI. 

83.052.191/0001-62 

8.1.b).4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, ou declaração original, sob as 

penas da lei, de que não é contribuinte ou é isento, ou cópia do documento de isenção emitido pelo(s) órgão(s) 

competente(s), relativa ao domicílio ou sede do Proponente; (deixou de apresentar a referida 

documentação); 

8.1.d).2. declaração original de que não possui restrição de qualquer natureza para contratar com a 

Administração Pública; (deixou de apresentar a referida documentação); 

8.1.d).3. declaração original de que o proponente e/ou seu(s) representante(s) legal(ais) não possui(em), em seu 

quadro societário, empregados do CREA-SC ou parentes, até o 3º grau, dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança que atuem na área responsável pela demanda ou pela contratação; (apresentou declaração 

parcial). 

 

3. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinou o encerramento da 

Sessão no dia 03/06/2019 às 10:10 hs e ordenou a lavratura da presente Ata que, depois de lida e achada 

conforme, vai assinada pelo membros presentes da Comissão de Licitação do CREA-SC.  

 

Florianópolis/SC, 03 de junho de 2019. 

 

 

DHONATAN FERNANDES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

WILLIAN LUIZ DE FARIA 
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MARIA LAURA SILVA 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

Eng. Civil NADIESDA DOS SANTOS 
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