
 
 
 
 

FOLHA TIMBRADA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
 

1 

 

              ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

  Eu ........................., portador da Carteira de Identidade N.º .............. expedida 

por ...................... em ....../....../......, representante legal da Organização da Sociedade 

Civil ................... DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que a OSC por mim 

representada, cumpre plenamente os requisitos para a celebração do Termo de _____ (Fomento ou 

Colaboração) e: 

 

I – não está suspensa de participar de licitação, nem impedida de contratar com a 

Administração Pública Municipal; 

  II – não está declarada inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública Municipal; 

  III – não está suspensa temporariamente da participação em chamamento público, 

nem impedida de celebrar parceria ou contrato, com Órgãos e Entidades do Município de ________; 

  IV – não está declarada inidônea para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato, com Órgãos e Entidades de todas as esferas de Governo; 

  V – não possui contas de parcerias anteriores, rejeitadas pela Administração Pública 

Municipal nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, 

alíneas “a” a “c”, da Lei Nº 13.019, de 2014;  

  VI – não tem contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) 

anos; 

  VII – não está omissa no dever de prestar contas de parceria, anteriormente celebrada; 

  VIII – não possui, entre seus dirigentes, pessoas:  

  a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 

últimos 8 (oito) anos; 
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             b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitadas para exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança;  

           c) consideradas culpadas por ato de improbidade, nos termos da Lei No 8.429, de 2 de 

junho de 1992. 

      

  Por ser expressão de verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração. 

 

 

 

 

 

Município, RS, _____ de _______________ de 20__. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Nome por Extenso, Cargo e Assinatura do  

Representante Legal da Organização da Sociedade Civil 


