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Fone: 47 3562-8300

Avenida Luiz Bertoli, 44

Centro - Taió - SC

CEP: 89190-000

www.taio.sc.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 118/2022

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 06/2022

O MUNICÍPIO DE TAIÓ, inscrito no CNPJ nº 82.765.488/0001-02, com sede na Avenida Luiz Bertoli, nº.
44, Centro, Taió/SC, através da Secretaria de Planejamento, Habitação, Turismo, Indústria e Comércio,
torna público o presente Edital de CREDENCIAMENTO PÚBLICO, com o objetivo de habilitar 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, Lei Complementar municipal nº
265/2022 e demais normas sobre o tema, assim como os anexos integrantes deste edital.

DO OBJETO: CREDENCIAMENTO PÚBLICO DE PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA O
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE TAIÓ,
DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI FEDERAL N° 13.465/2017, LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL Nº 265/2022 E DEMAIS INSTRUMENTOS PRESENTES NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
AO TEMA.

Regem o credenciamento e convênio a ser subscrito, as normas gerais da Lei nº 8.666/1993, e
alterações posteriores e pelas especificações e condições abaixo.

Os interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e o termo de aceitação dos preços
até o dia 24/10/2022 para participar do presente credenciamento.

O período inicial de credenciamento para habilitação de credenciados será aberto pelo prazo inicial de 30
(trinta) dias corridos, contados de sua publicação, podendo a critério da Administração, ser prorrogado
pelo prazo de vigência da licitação.

Os documentos deverão ser apresentados em envelope e ser protocolados e entregues na Central de
Protocolos da Prefeitura de Taió/SC, até às 17:30 horas do dia 24/10/2022.
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A sessão pública de abertura do credenciamento e análise dos documentos dos credenciados será
realizada no dia 25 de outubro de 2022 às 10:00 horas, nas dependências da sala de licitações.

Os documentos deverão ser apresentados em envelope fechado, protocolados e entregues na Central de
Protocolos da Prefeitura de Taió/SC, podendo ser entregues a partir do dia 24/09/2022 nos horários de
funcionamento da prefeitura, das 08:00 h as 12:00 h e das 13:30 h as 17:30 h, todos os dias da semana.

Informações com o Setor de Licitações, pelo e-mail empenhos@taio.sc.gov.br /
compras@taio.sc.gov.br . Edital disponível no site: www.taio.atende.net.

Taió, 22 de setembro de 2022.

Horst Alexandre Purnhagen

Prefeito do Município de Taió

DOM/SC  Prefeitura municipal de Taió
Data de Cadastro:  22/09/2022  Extrato do Ato Nº: 4201542  Status: Publicado 
Data de Publicação: 23/09/2022  Edição Nº: 3985

* Este documento é apenas um extrato do Ato nº 4201542, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente. 

Confira o original em: 
https://dom.sc.gov.br/?q=id:4201542 

mailto:empenhos@taio.sc.gov.br%20/
https://edicao.dom.sc.gov.br/2022/09/1663952509_edicao_3985_assinada.pdf#page=2512
https://dom.sc.gov.br/?q=id:4201542

