
 

 

ANEXO II 

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA CONTRATAÇÃO 

 

O viveiro se compromete em encaminhar para a UDESC, em 15 dias úteis após o recebimento desta 

solicitação, os seguintes documentos:  

1) Certificado da atividade de produção de mudas reconhecida pelo Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), a ser comprovada com o Registro Nacional de Sementes 

e Mudas (RENASEM) do viveiro; 

2) Certificado do responsável técnico do viveiro com atividade reconhecida pelo Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), a ser comprovada com o Registro Nacional 

de Sementes e Mudas (RENASEM) do técnico responsável; 

3) Comprovante da Certidão Negativa de Débitos (CND) do titular do viveiro e/ou da empresa 

jurídica (caso o viveiro seja uma entidade jurídica); 

4) Declarar as instalações próprios e/ou de terceiros, que sejam necessárias para que o viveiro 

possa desempenhar com pleno êxito a atividade da produção de mudas de morangueiro, em 

todas as etapas do processo (desde o plantio das matrizes até a comercialização e distribuição 

das mudas produzidas); 

5) Declarar qual é a capacidade máxima atual para a produção de mudas de morangueiro e a 

capacidade potencial que o viveiro terá condições de alcançar em um prazo de cinco anos; 

6) Declarar qual é a abrangência geográfica de mercado do viveiro, e destacar quais são os 

principais mercados compradores das mudas, demostrando em percentual de importância para 

cada estado declarado em função das mudas comercializas atualmente;  

7) Declaração de que o viveiro recebeu cópia do contrato a ser firmado com a UDESC, e que 

esteja ciente das normativas e exigências técnicas solicitadas no contrato (modelo de tal 

declaração segue junto ao corpo deste documento);  

8) Declarar por escrito e encaminhar cópia do comprovante de residência e da sede operativa do 

viveiro. 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu ........................................................................................................................, portador do CPF 

........................................................................................................, e residente em 

......................................................................................................, N° ...................., na cidade de 

............................................................................................................, estado 

de(o).......................................................................................... no cargo de 

proprietário/presidente/responsável/diretor/gerente do viveiro de mudas 

...................................................................................................................., declaro para todos os 

efeito que recebi cópia do contrato a ser firmado com a UDESC, para que o viveiro objeto desta 

declaração possa multiplicar mudas de morangueiro da(s) cultivar(es) sob propriedade intelectual da 

UDESC. Afirmo que estou ciente de todas as normativas e exigências requeridas no contrato e me 

comprometo em atender dentro dos prazos estipulados no contrato todas as anuências exigidas pela 

UDESC. Também declaro estar ciente das responsabilidades exigidas nos anexos I, II e III do relativo 

contrato a ser formalizado.  

 

Data e local: .................................................., .......... de ................................de.................. 

 

 


