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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2021/PMF/SMDC – A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA  

DO CIDADÃO, por intermédio do INSTITUTO DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE 

FLORIANÓPOLIS, com sede na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 10º andar, sala 1001, Centro, 

Florianópolis/ SC, em conformidade com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, alterações, e legislações 

pertinentes e do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, torna público o presente 

credenciamento para a contratação de empresas especializadas em cursos de capacitação profissional 

para atender as necessidades do Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis em favor da 

comunidade da cidade de Florianópolis e seus respectivos munícipes.   

  

  

MODALIDADE  QUANTIDADE DE EMPRESAS  

Empresas com ofertas de vagas 

gratuitas de cursos de capacitação 

profissional  

Indeterminado  

  

1 – DO OBJETO    

1.1 O objeto do presente é o de receber propostas de empresas interessadas para, de forma individual, 

voluntária e gratuita, para contratação de empresas de cursos, com a finalidade precípua de 

possibilitar o aprimoramento e a preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho, por 

meio de ofertas de cursos de qualificação profissional e/ou capacitação comportamental 

(desenvolvimento e reforço das habilidades cognitivas, emocionais, sociais e éticas, entre outras).  

1.2 As interessadas deverão ofertar vagas de cursos de qualificação profissional e/ou capacitação 

comportamental nos diversos seguimentos de atividades primárias, secundárias e terciárias, que 

atendam seus requisitos legais previamente estabelecidos;   

1.3 O prazo de validade do presente credenciamento é determinado, exclusivamente para a contratação 

das empresas de cursos interessadas em realizar a parceria sem ônus financeiro para as partes, que 

ocorrerá no dia 03 de janeiro de 2022, das 10h00min ao dia 21 de janeiro de 2022 às 18h00min, 

na Rua Conselheiro Mafra, n° 656, 10º andar, Sala 1.001, Centro, Florianópolis/SC podendo ser 

transferido ou cancelado/ revogado a critério da administração pública de Florianópolis.   

1.4 As propostas deverão atender aos requisitos mínimos de vagas para fins de credenciamento e  

participação da contratação do serviço conforme o quadro abaixo:  
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DESCRIÇÃO  QUANTIDADE DE VAGAS  

  

Quantidade de curso, vagas e carga 

horária  

Oferta mínima: 1 curso com 10 

vagas (virtual, presencial ou 

híbrido)  

Oferta máxima: Ilimitado  

Duração mínima de 20h, sem limite 

máximo  

  

1.5 A validade do período da contratação das empresas credenciadas junto à Prefeitura Municipal 

Municipal de Florianópolis através do IGEOF-Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis 

será no prazo de 02 (dois) anos partir do resultado com a data da publicação no Diário Oficial do 

Município. 

2 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E INSCRIÇÕES  

2.1 Os pedidos de informações e esclarecimentos ao presente Edital, deverão ser encaminhados à 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CIDADÃO através do INSTITUTO DE GERAÇÃO 

DE OPORTUNUDADES DE FLORIANÓPOLIS-IGEOF, por escrito, via protocolo, até o dia 02 de 

janeiro de 2022, de segunda à sexta-feira das 13h00 às 17h00 horas, e/ou através do email: 

igeof@pmf.sc.gov.br, no mesmo prazo.  

2.2 As inscrições deverão ser apresentadas unicamente por escrito mediante a entrega dos documentos 

obrigatórios para o Instituto de Geração de Oportunidades – IGEOF, com sede na Rua Conselheiro 

Mafra, nº. 656, 10º andar, sala 1001, Centro de Florianópolis, até o dia 21 de janeiro de 2022, 10h00 

às 12h00 e das 13h00 às 18h00 horas.  

2.2.1. A referida documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado, para efeito de análise pela 

Comissão, sob protocolo e entregue com as informações do Anexo I.  

3 – CONDIÇÕES GERAIS DO CREDENCIAMENTO   

3.1. Poderão participar deste processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 

neste Edital.   

3.2 Os documentos exigidos poderão ser cópias reprográficas sem necessidade de autenticação, ficando 

a critério de a administração pública exigir o documento original para conferência, ou fazê-la 

diretamente através da internet.  
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3.3 As certidões devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de lei 

específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a partir 

de sua expedição.   

3.4 Ao protocolar sua inscrição para o credenciamento o interessado aceita e se obriga a cumprir todos 

os termos do presente Edital.   

3.5 Os interessados deverão comprovar qualificação técnica operacional e profissional.   

3.6 É permitida apenas uma inscrição por requerente, independente da oferta de vagas de cursos, 

inclusive de matrizes e filiais, ainda que com CNPJ diferentes.  

3.7 A inscrição deverá ser protocolada na condição de Pessoa Jurídica;  

3.8 A inscrição e a Licença concedida ao participante habilitado são INTRANSFERÍVEIS;  

3.9 São expressamente PROIBIDAS comercialização onerosa de qualquer espécie antes e durante 

sobre a contratação das atividades e ofertas que serão expostas pelos proponentes na parceria, sendo 

ainda proibida a venda, cessão, aluguel, troca, ou qualquer outro ato não previsto pelo edital, o que se 

confirmado, culminará na cassação da Licença e participação, além da aplicação das penalidades 

previstas na Lei nº 8.666/93, alterações, e legislações pertinentes.  

4 - DA   OFERTA   DE   CURSO   DE  CAPACITAÇÃO,  QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL OU COMPORTAMENTAL  

4.1 Os interessados em fornecer, voluntária e gratuitamente, curso(s) de qualificação profissional e/ou 

capacitação comportamental deverão:   

a) disponibilizar professores/orientadores para desenvolver as atividades teóricas e práticas do 

curso (presencial ou a distância);  

b) providenciar e disponibilizar gratuitamente todo o material necessário para o curso de 

capacitação e qualificação;   

c) executar com fidelidade o Plano de Trabalho aprovado de comum acordo, zelando pela boa 

qualidade das ações e serviços prestados e buscando o aprimoramento constante da eficiência, 

eficácia e efetividade em suas atividades;   

d) prestar informações para a Secretaria de Defesa do Cidadão através do IGEOF – Instituto de 

Geração de Oportunidades de Florianópolis, com todos os dados referentes aos cursos 

ministrados;   
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e) emitir breve relatório avaliativo das atividades realizadas, quando solicitado;  

f) dispor de estrutura adequada (física, híbrida ou on-line) ao desenvolvimento  do curso;   

g) arcar com todas as despesas e eventuais mão de obra envolvida na logística e realização das 

atividades teóricas e práticas, ficando o Município de Florianópolis isento de qualquer ônus 

e/ou responsabilidade;  

h) Deverão ser fornecidos certificados de conclusão para todos os inscritos que cumprirem os 

requisitos de frequência e avaliação conforme previamente ofertado;   

i) Poderão ser ofertados cursos em diversas áreas reconhecidas, tais como comércio, serviços e 

turismos, agropecuária, transporte, indústria, idiomas, libras, sustentabilidade, alimentação, 

empreendedorismo, tecnologia da informação e comunicação, finanças pessoais, competências 

sócio emocionais, matemática, português, mundo digital, saúde, entre outras;  

j) Os cursos ofertados deverão ter duração mínima de 20h, sem limite máximo;  

  

4.2 O Município de Florianópolis deverá:   

a) orientar acerca das normas e procedimentos para a implantação, controle, condicionalidade, 

acompanhamento e fiscalização dos cursos;   

b) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do projeto, em consonância com o Plano de  

Trabalho aprovado e com a legislação vigente;   

c) no âmbito de suas atribuições, prestar todo o apoio necessário com vistas ao integral 

aperfeiçoamento e cumprimento do projeto, sem qualquer ônus à municipalidade;  

  

  

5 - DOS IMPEDIMENTOS AO CREDENCIAMENTO   

5.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do certame os interessados que se enquadrem em 

quaisquer das situações a seguir:   

a) que não atendam a todos os requisitos neste edital;   

b) impedidos de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Florianópolis, ou que tenham 

sido declarados inidôneos, nos termos do artigo 87, da Lei nº 8.666/93, alterações, e legislações 

pertinentes.  
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6 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS  

6.1 Em decorrência das decisões relacionadas com o presente credenciamento é facultada a interposição 

de IMPUGNAÇÃO ou RECURSO, nos termos regulamentados pela Lei nº 8.666/93, alterações, e 

legislações pertinentes, conforme prazos abaixo:  

   

6.1.1 IMPUGNAÇÃO ao edital, pelo interessado ou por qualquer cidadão, até 3 (três) dias úteis antes 

da data final fixada para a entrega do envelope.   

  

6.1.2 RECURSO, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da publicação do resultado do 

credenciamento, dos seguintes atos:   

a) Do indeferimento do credenciamento;   

b) Da anulação ou revogação do credenciamento;  

c) Do resultado do credenciamento.  

  

6.2. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo.    

6.3. Serão aceitas impugnações e interposição de recursos por escrito, mediante protocolo, em 

documento entregue na Secretaria de Defesa do Cidadão através do Instituto de Geração de 

Oportunidades de Florianópolis - IGEOF, sito na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 10º andar, 

Centro, Florianópolis/SC, de segunda à sexta-feira das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00 horas, 

ou, por meio do endereço eletrônico igeof@pmf.sc.gov.br.  

6.5. O resultado do(s) recurso que implique em modificações, alterações ou cancelamento(s) do 

credenciamento serão publicados no Diário Oficial.  

7 - DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO   

7.1 As propostas deverão ser elaboradas e protocoladas na Secretaria de Defesa do Cidadão através do 

IGEOF - Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis, sito na Rua Conselheiro Mafra, nº 

656, 10º andar, Centro, Florianópolis/SC, de segunda à sexta-feira das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 

18h00horas, devendo ser apresentadas com o número da Chamada Pública e o nome do proponente.   

7.2. A proposta deverá conter:   

a) Descrição da(s) Oferta(s) de cursos de qualificação profissional e/ou capacitação comportamental, 

detalhando os dados do curso, prazo de execução com início e término, público alvo, os requisitos 
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obrigatórios, documentos necessários, materiais que serão fornecidos, meio de execução (virtual, 

presencial ou hibrido), experiências prévias, metas, entre outras informações pertinentes;  

b) Qualificação Técnica, responsável técnico, registro ou inscrição da empresa no Conselho de  

Classe (se houver), ou declaração de que a empresa não está sujeita ao registro ou inscrição;  

c) Atestado(s), Declaração ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e 

compatível com o objeto ofertado, com o fito de comprovar a execução de serviços de 

características e complexidade, técnica e operacional similar ou superior à do objeto;   

d) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto ofertado, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.   

  

7.3 A proposta deverá estar acompanhada dos seguintes documentos:   

7.3.1 Habilitação Pessoa Jurídica:   

a) formulário do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, como por exemplo, registro do MEI – 

Micro Empreendedor Individual.  

  

7.3.2 comprovantes de regularidade fiscal:   

a) Certidão Negativa de Débito Municipal;  

  

7.3.3. Outros documentos obrigatórios:  

a) Declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal e no art. 

27, inciso V da Lei 8.666/93 (Anexo III);   

b) Declaração de compromisso e cumprimento, à Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção)  

(Anexo VII);  

c) Declaração de que inexistem impedimentos para contratar com a Administração Pública (Anexo  

V);  

d) Registro ou inscrição da empresa no Conselho de Classe (se houver), ou declaração de que a 

empresa não está sujeita a registro ou inscrição;  
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e) Atestado(s), Declaração ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e 

compatível com o objeto ofertado, com o fito de comprovar a execução de serviços de 

características e complexidade, técnica e operacional similar ou superior a do objeto;   

7.4 Serão aceitas somente as certidões dentro da validade.   

7.5 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa.   

8 – DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS  

8.1 As propostas e documentações serão analisadas pela Comissão de Análise e Critérios de Seleção, 

composta pelos servidores da Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão através do IGEOF – Instituto 

de Geração de Oportunidades de Florianópolis.   

8.2 Serão credenciados os interessados que se encontrem em situação regular, constatada com a 

apresentação da documentação exigida no item 07 e que atendam a todas as exigências e condições 

previstas neste edital.   

9 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 9.1 As vagas serão preenchidas pelas empresas credenciadas que cumprirem as exigências 

estabelecidas no presente edital, sendo indeterminado o número de vagas para empresas que irão 

oportunizar vagas de cursos;                     

9.2 Em caso de haver mais propostas aptas ao credenciamento do que as vagas ofertadas terão 

preferência as propostas com os seguintes critérios, na ordem:  

a) a proposta que ofertar mais cursos e subsidiariamente a que ofertar mais vagas no(s) curso(s) em 

relação às demais ofertas de cursos;  

9.3 A critério da Administração Pública poderá haver ampliação do espaço e do número de vagas 

disponíveis a fim de possibilitar a participação das propostas credenciadas, com maior atendimento aos 

munícipes de Florianópolis.   

10 – DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS  

10.1 NÃO haverá nenhum aporte financeiro do Município para execução do objeto deste Edital;  

10.2 O Município disponibilizará para cada empresa credenciada no período da parceria o seguinte 

iten:  
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a) ampla divulgação da empresa credenciada parceira nas mídias da prefeitura municipal de 

Florianópolis através do IGEOF – Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis.  

.  

  

10.3 Os eventuais equipamentos de informática (computadores, notebooks, impressoras), materiais de 

escritório, higiene e limpeza, entre outros que se fizerem necessários, serão de exclusiva 

responsabilidade de cada proponente, sem qualquer responsabilidade e ônus para a 

municipalidade.  

11 - DAS SANÇÕES   

11.1 Pelo não cumprimento por parte do credenciado das obrigações assumidas por seu credenciamento 

ou infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas as seguintes sanções, de acordo com a 

gravidade da falta:  

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de menor gravidade e sanáveis sem 

prejuízo para a Administração Municipal, para as quais tenha o contratado concorrido diretamente;  

b) Advertência cumulada com reposição de prejuízos quando forem constatadas irregularidades de 

menor gravidade com prejuízo para a Administração Municipal, para as quais tenha o contratado 

concorrido diretamente;   

c) Em caso de reiteradamente o credenciado descumprir alguma cláusula deste Edital com prejuízo 

para a Administração Municipal, ou quando o credenciado deixar de cumprir as obrigações 

assumidas através de falta grave dolosa ou revestida de má-fé ou quando constatada a inveracidade 

de qualquer das informações ou dos documentos fornecidos, o credenciado incorrerá em reposição 

de prejuízos e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município pelo prazo de até 2 anos;   

d) As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;  

e) O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não 

será considerado como inadimplemento se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força 

maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, 

nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil.   

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1 O resultado do credenciamento ficará disponível nos autos do processo junto a Secretaria 

Municipal de Defesa do Cidadão através do IGEOF – Instituto de Geração de Oportunidades de  
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Florianópolis e será publicado no Diário Oficial do Município;   

12.2 O credenciamento será deferido mediante a publicação de portaria do Secretário Municipal de 

Defesa do Cidadão.  

12.3 O município de Florianópolis, a qualquer momento, visando o interesse público, poderá suspender 

ou cancelar o presente Chamamento Público e consequentemente a contratação do credenciamento das 

empresas de cursos de capacitação profissional parceiras, sem que isso gere quaisquer direitos aos 

interessados ou a terceiros;   

12.4 O município de Florianópolis não responderá por quaisquer obrigações assumidas pelo 

credenciado, seja para com os Poderes Públicos, além de quaisquer obrigações de natureza cível, 

tributária, criminal, decorrentes de relações trabalhistas e previdenciárias, acidentário, entre outros;   

12.5 A não participação no credenciamento para a contratação deverá ser comunicada, por escrito, ao 

IGEOF no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do resultado, constando os motivos 

que impossibilitem o cumprimento da oferta e participação;  

12.6 O credenciado assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, agentes, 

assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada aos seus serviços e ofertas de emprego e/ou 

cursos, que venham em prejuízo dos interesses do município de Florianópolis;  

12.7 A Administração poderá revogar o chamamento por razões de interesse público, devendo anulála 

por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar;   

12.8 Todos os participantes do evento, credenciados, agentes públicos e população em geral deverão 

respeitar integralmente os protocolos de segurança sanitária vigentes pelo Decreto Municipal e 

Estadual, sob pena de sanções legais previstas em razão da pandemia do COVID-19;  

12.10 É expressamente vedada a publicidade de qualquer outra informação não atinente as ofertas 

previamente estabelecidas no credenciamento, especialmente de propagandas e ofertas onerosas, sob 

pena das sanções previstas no item 11;   

12.12 Os casos omissos do presente edital serão solucionados pela Comissão de Análise composta 

pelos servidores da Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão, por intermédio do IGEOF – Instituto 

de Geração de Oportunidades de Florianópolis;   

12.13 Constituem Anexos do Presente Edital:   

a) Anexo I. Modelo de Identificação do Interessado   

b) Anexo II. Modelo de Proposta   
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c) Anexo III. Declaração de concordância com os termos do edital e seus anexos   

d) Anexo IV. Declaração que cumpre o inciso XXXIII do artigo 7º da CF  

e) Anexo V. Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo  

f) Anexo VI. Declaração negativa de vínculo empregatício com órgão ou entidade pública  

g) Anexo VII. Declaração de compromisso e cumprimento, à lei federal nº 12.846/13 (Lei 

Anticorrupção)  

  

  

  

  

Erádio Manoel Gonçalves  

Secretário Municipal de Defesa do Cidadão  

  

  

  

  

  

Noemi Hilda da Silva Leal  

Superintendente do IGEOF -  Instituto de Geração 

de Oportunidades de Florianópolis  
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Anexo I – MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA  

  

1. IDENTIFICAÇÃO   

1.1 Nome ou Razão social   

1.2 Endereço completo   

1.3 Contato: fone, endereço eletrônico  

1.4 Nome e qualificação completa do responsável pela empresa   

1.5 Nome (s) do(s) funcionário(s) que participarão da parceria (sem limite)  
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA   

  

  

À  

Prefeitura do Município de Florianópolis  

Chamada Pública n° ___/____   

  

  

Objeto: Contratação de empresas especializadas em cursos de capacitação profissional para atender as 

necessidades do Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis, que ocorrerá entre os dias 03 

de janeiro de 2022 e 21 de janeiro das 10h00min às 12h00min e 13h00 às 18h00min, no calçadão 

da Rua Conselheiro Mafra, 656, 10 andar, Sala 1.001, para fins de ofertar cursos de qualificação 

profissional ou comportamental em favor dos Munícipes da cidade de Florianópolis.   

  

(Nome do proponente), qualificação da pessoa jurídica: CNPJ, endereço, nome do representante legal, 

CPF, RG, endereço, telefone e e-mail), vem, pelo presente apresentar seu interesse em participar do 

evento acima intitulado, de acordo com as normas estabelecidas no Edital e seus anexos.   

  

  

PROPOSTA / Plano de Trabalho   

Exigências   

Qualificação das partes   

Descrição do Projeto   

Prazo de execução com início e término   

Público Alvo   

Objeto da parceria   

Objetivos Gerais   

Objetivos Específicos   
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Metodologia (forma de execução das atividades ou 

dos projetos e de cumprimento das metas – se for o 

caso)   

Descrição das metas e de atividades ou projetos a 

serem executados (se for o caso)   

  

Comprovação de Capacidade para executar a 

parceria   

Exigências   

Evidenciar experiência prévia na realização, com 

efetividade do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante  

  

Capacidade administrativa, técnica, operacional e 

gerencial para a execução do plano de trabalho  

indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou 

Coordenador(es) dos serviços, ofertados efetividade 

do objeto da parceria ou de natureza semelhante    

- Indicação das instalações e do aparelhamento e do 

pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto ofertado, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.    

  

  

Local, _____ de ____________________ de _____________.   

  

  

(assinatura do responsável)   

Nome  
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 ANEXO III-DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS 

ANEXOS  

  

  

Ao Edital de Chamada Pública nº   

  

Razão Social da Empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

  

  

  

  

  

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins  

de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, que a empresa [NOME DA 

EMPRESA] CONCORDA plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos.  

  

  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

  

  

  

Florianópolis, ____ de _________ de 2021.  
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Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente local 

da empresa licitante.  

    

  

ANEXO IV - DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF  

  

  

Ao Edital de Chamada Pública nº   

  

Razão Social da Empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

  

  

  

  

  

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME  

DA EMPRESA], em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal                    nº 

8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo 

o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.   

  

  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

  

  

Florianópolis, ____ de _________ de 2021.  

  

  

  

  

  

  

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente local 
da empresa licitante.  
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO  

  

  

Ao Edital de Chamada Pública nº   

  

Razão Social da Empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

  

  

  

  

  

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME 

DA EMPRESA] não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual 

ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.  

  

  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

  

  

Florianópolis, __ de___________ de 2021.  

  

  

  

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente local 

da empresa licitante.  

    

  

  

  

ANEXO VI-DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO 

OU ENTIDADE PÚBLICA  

  

  

Ao Edital de Chamada Pública nº   

  



  

                 
             ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  

                              SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CIDADÃO  
                             INSTITUTO DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES – IGEOF  

  

  

Razão Social da Empresa:  

CNPJ:  

Endereço:  

  

  

  

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios  

e gerentes da empresa [NOME DA EMPRESA], não mantêm vínculo empregatício com a Administração 

Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas 

subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.  

  

  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

  

  

Florianópolis, ____ de _________ de 2021.  

  

  

  

  

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente local 

da empresa licitante.  

    

  

ANEXO VII-DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E CUMPRIMENTO, À LEI FEDERAL 

Nº 12.846/13 (LEI ANTICORRUPÇÃO)  

  

  

  

Ao Edital de Chamada Pública nº   

  

  

  

Eu, ________________________________, representante legal da empresa 

_________________________________, regularmente inscrita no CNPJ sob o       
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nº ______________________________________________, declaro, para os devidos fins, que a empresa 

ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, 

normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à 

Administração Pública, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção.   

Igualmente, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas 

inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere 

ao combate de desvios éticos e de integridade.  

Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.  

  

  

Florianópolis, ____ de _________ de 2021.  

  

  

  

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente local 

da empresa licitante.  
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