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Canoinhas, 18 de julho de 2019 
 
 

Ofício nº 051/2019 – Plana Assessoria 
 

Para 
Prefeitura Municipal de Ilhota – SC. 
Setor de Licitações 
Ref. CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019– PMI 
 
 
Presados Senhores, 
 
A Empresa PLANA – Serviços Técnicos e Administrativos Ltda – ME, inscrita no CNPJ Nº 
07.756.659/0001-11, sediada na Rua Duque de Caxias nº. 594 - Bairro Alto das 
Palmeiras, na Cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, devidamente constituída 
na forma da lei, inscrita na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e no Conselho 
Regional de Administração/SC sob n°1577-J, representada pelo seu sócio administrador 
José Damião Cembalista, portador do CPF nº 485.496.579-72, inscrito no CRA/SC sob o 
nº 10527, vem respeitosamente solicitar para que seja revisado o Item 3.4.2.3 Geólogo 
ou Engenheiro Ambiental e Geólogo, do Edital de CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 
004/2019– PMI, diante a exposição de motivos descrita a baixo: 
 
No âmbito da Reurb, o intervenção do profissional de geologia somente será exigido 
para atender ao previsto nos Art. 64 e Art. 65 da lei 12651 (código florestal), que nos 
termos do § 2º  do Art. 11 da lei de regularização fundiária (Lei 13465)  se constatada a 
existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de 
preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou 
de proteção de mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios. 
 
Entendemos que o faseamento do processo de regularização deve seguir o previsto no 
Art. 35 da lei 13.465/2017, onde dispõe que o sexto item será o estudo técnico para 
situação de risco, quando for o caso.  E ainda, que somente após o levantamento do 
perímetro, matrículas ou transcrições atingidas, estudo preliminar das 
desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental, projeto 
urbanístico, memoriais descritivos, proposta de soluções para questões ambientais, 
urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, não havendo mais opções que viáveis, 
é que se regularizará a ocupação das famílias em situação de risco (risco de enchentes, 
instabilidade de encostas ou solo), é que será devido o estudo geológico. 
Exigir um profissional habilitado em geologia, mesmo sabendo que no transcorrer do 
processo ele pode nem ser necessário, pode lesar a ampla concorrência necessária ao 
certame e onerar indevidamente o município. 
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Bastaria prever, que sendo necessário a empresa vencedora se responsabilizaria pelo 
todo do processo, inclusive estudos ambientais e geológicos que se fundamentem 
necessários ao pleno atendimento da lei 13465. 
Salientamos ainda que no caso de estudo ambiental, necessário seria somente um 
técnico da área, neste caso, com formação e habilitação para realização do estudo, se 
necessário e ainda que a empresa se responsabilize pela realização do estudo de 
impacto ambiental e contrate profissional habilitado. 
Acreditamos que as áreas a serem regularizadas já estejam ocupadas e consolidadas por 
moradores e ou famílias, e de nada neste caso adiantaria o estudo de impacto 
ambiental, que se comprovado teria que o município fazer a desocupação e a retirada 
dos ocupantes. 

 
Sugestão: 
3.4 –QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (artigo 30, Lei n° 8.666/93): 
 
3.4.1 A licitante 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; 
3.4.2 Comprovação do licitante de possuir, na data prevista para entrega da proposta, 
vínculo com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo 
sindicato da classe, com o fim de comprovação da capacidade técnico-profissional, dos 
seguintes profissionais: 
3.4.2.1. Apresentar projeto de credenciamento com a indicação de profissionais das 
áreas de engenharia e advocacia, com capacidade técnica para execução dos serviços 
pertinentes a regularização fundiária. 
 
Confiantes do acato da solicitação por este competente setor, na oportunidade 
apresentamos considerações de estima e apreço. 
 
Canoinhas – SC, 18 de julho de 2019. 

 

 

PLANA – Serviços Técnicos e Administrativos Ltda – ME 
José Damião Cembalista 

Sócio Administrador 
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Plana Assessoria <plana@planaassessoria.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 18 de julho de 2019 16:30

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Assunto: REF. CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019– PMI

Anexos: Ofício nº 0512019 – Plana Assessoria.doc

Para 
Prefeitura Municipal de lhota 
Setor de Licitações, 
Rua Leoberto Leal, 160 - Centro - Ilhota - SC 
 
Presados Senhores, 
Anexos estamos encaminhando Ofício solicitando retificação do Item 3.4. Qualificação técnica - sub 
Item 3.4.2.1. 
Atenciosamente, 
José Damião Cembalista 
Plana - Serviços Técnicos e Administrativos Ltda.  
 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.

  

José Damião Cembalista 

Sócio Administrador 
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