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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

IDENE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Gerência de Inclusão Social

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021

Processo SEI nº 2420.01.0000120/2021-26

 

Regulamenta as condições gerais para o credenciamento de organizações fornecedoras e de leite no âmbito
do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade: Incen�vo à Produção e Consumo de Leite – PAA-Leite.

 

 

O Ins�tuto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE, autarquia estadual, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.888.232/0001-89, com endereço na Rodovia Papa João Paulo II, 4000, Edi�cio Gerais, 8° andar, Serra Verde, Belo Horizonte/MG,
CEP 31.630-901, considerando o disposto na Lei Estadual 14.171/2002; no inciso III, art. 3°, da Cons�tuição da República de 1988; no
art. 25 da Lei Federal nº. 8.666/1993; no art. 19 da Lei Federal nº. 10.696/2003; Decreto Federal Nº 4.772/2003; LEI Nº 11.326/2006;
Decreto Federal Nº 6.135/2007; Decreto Estadual nº. 44.550/2007; Decreto Federal Nº 26.229/2009; Decreto Federal Nº 7.775/2012;
LEI Nº 13.606/2018; LEI Nº 13.789/19; nas Resoluções emanadas pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos
(GGPAA) - 44/2011, 63/2013, 82/2020, 83/2020, 85/2020, 87/2020, 88/2020 e 89/2020; e na Portaria Interministerial CGU/MF/MP
424/2016, e ainda, de acordo com o Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade: Incen�vo à Produção e Consumo de Leite –
PAA-Leite, torna público o presente Edital de Chamamento com finalidade de proceder ao credenciamento de organizações para
captação, beneficiamento e distribuição de leite pasteurizado integral, conforme Lotes previstos neste Edital.

Para efeito deste edital, entende-se como Chamamento Público o procedimento prévio e indispensável ao processo de
credenciamento e eventual contratação das organizações fornecedoras de leite no âmbito do PAA-Leite. O objeto a ser contratado
inclui desde a captação de leite in natura de produtores rurais detentores da Declaração de Ap�dão ao PRONAF, até a entrega do
leite pasteurizado em Unidades Recebedoras previamente indicadas pelo IDENE, que farão a u�lização do leite para atendimento a
famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, na periodicidade a ser definida em contrato.

Par�ndo do pressuposto de que os recursos são limitados e que não há expecta�va de atendimento imediato à demanda total de
beneficiários elegíveis, o presente edital foi elaborado tendo como ponto de par�da a disponibilidade do produto, ou seja,
credenciadas as 3 organizações fornecedoras, e tendo estabelecida sua posição geográfica, serão atendidos de acordo com a
demanda, o município da sede da contratada, todos os municípios limítrofes, e os municípios limítrofes a estes, até o limite da cota
mensal de distribuição de 170.159,31 litros de leite.

RELAÇÃO DE LOTES CREDENCIAMENTO
ITEM LOTE QUANTIDADE 4 MESES (L) VALOR GLOBAL DO CONTRATO (R$)

1 VALES 1 680.637,23 1.841.770,31
2 VALES 2 680.637,23 1.841.770,31
3 VALES 3 680.637,23 1.841.770,31

TOTAL 2.041.911,69 5.525.310,94

Esta metodologia foi estabelecida, considerando as extensas mudanças ocorridas na forma de execução do Programa no Estado; a
oportunidade de fortalecimento dos setores associa�vos e coopera�vos, com a injeção dos recursos oriundos da parceria entre
Estado e Governo Federal; o fomento da par�cipação das unidades recebedoras, com focalização na parceria com a Secretaria
Estadual de Educação e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o que vem resolver um problema histórico do Programa no
Estado, que era a distribuição de leite em pontos de distribuição.

Além da qualificação do Programa, a nova forma de gestão, trará maior dinamismo à execução, ao passo que os pagamentos, serão
feitos integralmente para as organizações (Associações ou Coopera�vas), e estas farão o pagamento aos seus associados/cooperados,
produzindo nos beneficiários produtores, maior sensação de pertencimento à organização e maior taxa de desenvolvimento
econômico, visto que o fomento da cadeia que fortalece os arranjos produ�vos locais, tende a médio e longo prazos render
excelentes frutos econômicos e sociais.

As regras e informações rela�vas a cada fase do processo - captação, beneficiamento e distribuição – estão descritas na CLÁUSULA
SÉTIMA do contrato que compõe o Anexo II do presente Edital.

 

1. CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES FORNECEDORAS DE LEITE

1.1. A par�r da lista de organizações inscritas no presente processo de chamamento público, o IDENE credenciará,
prioritariamente, na seguinte sequência:
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1.1.1. Coopera�vas e outras organizações formalmente cons�tuídas como pessoas jurídicas de direito privado, detentoras da
Declaração de Ap�dão ao Pronaf - DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos pelo Grupo Gestor do Programa de
Aquisição de Alimentos - GGPAA, que realizem a pasteurização do leite de seus cooperados e vendam o leite já pasteurizado ao
Programa;

1.1.2. Coopera�vas e outras organizações formalmente cons�tuídas como pessoas jurídicas de direito privado, detentoras da
Declaração de Ap�dão ao Pronaf - DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos pelo Grupo Gestor do Programa de
Aquisição de Alimentos - GGPAA, que contratem o beneficiamento do leite oriundo de seus associados/cooperados de la�cínios e
vendam o leite já pasteurizado ao Programa;

1.1.2.1. As coopera�vas e outras organizações formalmente cons�tuídas como pessoas jurídicas de direito privado, descritas
no item 1.1.2, que terceirizarem o beneficiamento do leite deverão apresentar no momento do credenciamento toda a
documentação exigida para comprovar a habilitação técnica da indústria que realizará o beneficiamento.

1.2. As contratações se darão necessariamente considerando a ordem dos lotes apresentados anteriormente, conforme a
disponibilidade orçamentária.

1.3. O credenciamento de que trata este edital não implica, necessariamente, na contratação das organizações
fornecedoras/beneficiadoras de leite credenciadas.

 

2. DA DOCUMENTAÇÃO

2.1. A documentação para o credenciamento deverá ser inserida no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), cujo acesso é
precedido pelo cadastro de usuário externo, as informações para tal acesso são encontradas no link:
h�ps://docs.google.com/document/d/1DCExqxTofGIt9nAN-ZDHuEUmQZ9wxxU8FFBGhKCEeHc/edit.

2.1.1. Após o cadastramento como usuário externo, deverá ser feito o Pe�cionamento (PAA-LEITE - CREDENCIAMENTO DE
ORGANIZAÇÃO), entre às 00:00 horas do dia 26/03/2021 e às 23:59 do dia 09/04/2021.

2.1.2. Os interessados que protocolarem a documentação no prazo disposto no item 2.1.1, e atenderem aos requisitos, serão
credenciados para contratações futuras a critério da Administração Pública.

2.1.3. Poderá haver novos credenciamentos em data posterior àquela fixada no item 2.1.1, quando deverão ser observados
todos os princípios norteadores deste certame.

2.1.4. O Pe�cionamento de Credenciamento, deverá conter, os documentos digitalizados enumerados nos seguintes itens,
apresentados em cópias legíveis feitas à par�r do original ou de cópia devidamente auten�cada.

 

2.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Cópia do contrato social ou do estatuto, registrado, e com suas alterações, conforme o caso;

b) Cópia da ata de nomeação da diretoria ou da assembleia;

c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

d) Cópia do documento de iden�dade e do CPF dos representantes legais da organização.

 

2.3.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Cer�ficação sanitária emi�da por órgão ou en�dade responsável no âmbito municipal, estadual ou federal rela�vo ao produto a
ser fornecido;

b) Termo de Inspeção/Vistoria ou a declaração emi�da por órgão ou en�dade responsável no âmbito municipal, estadual ou federal
que ateste a atualidade da cer�ficação ou demonstre o acompanhamento sistemá�co pelo órgão competente, emi�do até 60 dias
anteriores à data de protocolo do pedido de credenciamento.

b.1) Para as organizações em processo de cer�ficação junto à Gerência de Educação Sanitária e Apoio à Agroindústria Familiar deve
ser apresentado o Termo de Compromisso emi�do pelo IMA juntamente com documento (Declaração ou Termo de Vistoria) que
demonstre o cumprimento e validade do referido termo, emi�do até 60 dias anteriores à data de protocolo do pedido de
credenciamento.

b.2) Nos casos em que a data da úl�ma declaração ou termo de vistoria recebido pela beneficiadora for superior aos 60 dias
solicitados, será reconhecida, para fins de credenciamento, a úl�ma declaração/termo emi�do, ficando a assinatura de contrato
condicionada à apresentação de documento atualizado.

 

2.4. REGULARIDADE FISCAL:

a) Cer�dões de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da interessada;

a.1) Se o fornecedor não es�ver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de
débitos rela�vos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Cer�dão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser solicitada
pelo site: www.fazenda.mg.gov.br

b) Cer�ficado de regularidade perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS;

https://docs.google.com/document/d/1DCExqxTofGIt9nAN-ZDHuEUmQZ9wxxU8FFBGhKCEeHc/edit
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c)  Cer�dão de regularidade perante o Ins�tuto Nacional do Seguro Social – INSS;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943.

 

2.5. REGULARIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA:

a) Cer�dão nega�va de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, emi�da nos úl�mos 06 (seis) meses.

 

2.6. OUTROS:

Relação dos produtores vinculados à organização, em planilha eletrônica e, em número suficiente para atendimento ao lote
pleiteado, considerando o limite de aquisição de leite por unidade familiar/DAP, descritos no art. 19 do Decreto nº 7.775, de
2012;

Declaração na qual conste, que até a presente data, inexistem fatos impedi�vos para sua par�cipação em procedimentos
licitatórios ou celebração de contratos com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores; que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer
trabalho menores de 16 anos (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inc. XXXIII, do art. 7º, da Cons�tuição da República de 1988; que possui condições para atender o lote pleiteado, com a
u�lização de transporte refrigerado, bem como às demais condições exigidas; que possui interesse em celebrar contrato,
conforme modelo previsto no Anexo II; que está ciente e de acordo com todas as regras, legislações, regulamentações e
disposições per�nentes ao Programa Aquisição de Alimento, bem como com os preços estabelecidos para o fornecimento de
leite, previsto no item 8 deste edital; que respeitará, na captação, o percentual mínimo de trinta por cento de mulheres no
total de beneficiários fornecedores (§ único, art. 4º, da Resolução nº. 82/2020 do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de
Alimentos);

Declaração de Ap�dão ao Pronaf – DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos pelo Grupo Gestor do
Programa de Aquisição de Alimentos – GGPAA;

Como citado ao item 1.1.2.1 em caso de subcontratação ou terceirização do beneficiamento, deverão ser apresentados -
Contrato entre a Associação/coopera�va e a unidade de beneficiamento especificando o objeto do ajuste, preços, prazos e
métodos de acompanhamento e Cer�ficação sanitária nos termos do item 2.3.

             

2.6.1. Eventuais alterações dos documentos e/ou das condições de habilitação e qualificação deverão ser comunicadas
oficialmente ao IDENE.

2.6.2. Sob nenhuma circunstância será admi�da a subcontratação ou terceirização junto a fornecedor que tenha sido
considerado inidôneo pela Administração Pública.

 

2.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DE CREDENCIAMENTO:

2.7.1. O interessado no chamamento público que possuir o Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC) emi�do pela Unidade
Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como subs�tuto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso algum documento constante no
CRC esteja com a validade expirada, deverá ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

2.7.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, item 2.2 a 2.5, sendo desconsiderados
todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

2.7.1.2. Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados em meio digital conforme item 2.1 e
deverão ser man�dos na sede da contratada para eventuais fiscalizações.

2.7.1.3. Para fins de credenciamento, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sí�os oficiais de órgãos e en�dades
emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.

2.7.1.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.

 

3. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

3.1. No caso de credenciamento de mais de uma organização para o mesmo lote, serão considerados os seguintes critérios
de desempate, consecu�vamente:

a) Associação ou Cooperativa que faça  o beneficiamento do leite;

b) Associação ou Cooperativa que tenha apresentado maior capacidade operacional, com o maior número de agricultores vinculados à
DAP Jurídica;



29/03/2021 SEI/GOVMG - 27113751 - Edital de Credenciamento

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31597614&infra_… 4/8

c) Associação ou Cooperativa que tenha apresentado maior número de mulheres a serem beneficiadas como produtoras.

 

4. DO RESULTADO DO CREDENCIAMENTO

4.1. O IDENE publicará o resultado deste Chamamento Público obrigatoriamente no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais (Jornal Minas Gerais) e em seu site (www.idene.mg.gov.br), informando o credenciamento das organizações que
apresentaram toda a documentação em conformidade com este edital e informará, no mesmo ato, a classificação das credenciadas,
por LOTE, conforme critérios de desempate previstos no item 3 deste instrumento. De forma complementar, fará também a inserção
da informação em mídias digitais (facebook, Instagram, Twi�er e outros), desde que esta não acarrete custos adicionais à
administração. 

 

5. DA CONTRATAÇÃO

5.1. Após a publicação do ato de resultado, o representante legal da credenciada poderá ser convocado, por e-mail, para
firmar o termo de contrato, conforme minuta prevista no ANEXO II. 

5.1.1.  O e-mail será enviado obrigatoriamente com solicitação de confirmação de leitura, e o registro da confirmação será
anexado ao processo de contratação.

5.2. A credenciada deverá manter as condições de habilitação para assinar o termo de contrato.

5.3. Caso, no ato de assinatura do termo de contrato, a credenciada não apresente situação regular nos termos deste
edital, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os credenciados remanescentes, observada a ordem de classificação. 

5.4.  O representante legal da credenciada selecionada, deverá assinar o termo de contrato dentro do prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, a contar da data de confirmação de leitura do e-mail. 

5.5. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato, somente será analisada se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e es�ver devidamente fundamentada.

 

6. DAS OBRIGAÇÕES

6.1. O interessado credenciado no chamamento público, se contratado para prestação dos serviços compreendidos no
objeto do credenciamento, se compromete a cumprir todas as obrigações previstas na minuta de contrato (ANEXO II).

6.2. Caberá ao contratado manter a distribuição regular da cota de leite definida em contrato.

6.2.1. Caso seja iden�ficado pelo IDENE o desabastecimento de um lote contratado, a credenciada será no�ficada a retomar
o abastecimento e, caso o mesmo não seja restabelecido no prazo determinado pela no�ficação, serão aplicadas as penalidades
previstas no contrato.

6.2.2. Esgotado o prazo es�pulado para restabelecimento do abastecimento, para aquele lote com mais de um credenciado
e, de maneira a se resguardar a con�nuidade do abastecimento à população beneficiada, a contratada terá o contrato rescindido e a
segunda credenciada será imediatamente convocada para assinatura de contrato e regularização do abastecimento.

 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PREÇO

7.1. Para pagamento dos serviços prestados pela credenciada contratada, é imprescindível que esta mantenha as Cer�dões
de Regularidade Fiscal listadas no item 2.4 atualizadas, sob pena de retenção dos pagamentos até a regularização.

7.2. Conforme a Resolução Nº 87/2020 do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - GGPAA, o preço do litro
de leite a ser pago será de R$ 2,68 (dois reais e sessenta e oito centavos), sendo R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos)
des�nados ao beneficiário fornecedor (art. 1º, da Resolução nº. 82/2020 do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos) e
R$ 0,95 (noventa e cinco centavos) des�nados à credenciada contratada.

7.3. Será acrescido ao valor do contrato o percentual de 1,5% sobre os valores pagos aos agricultores, referentes ao
ressarcimento de INSS, conforme CLAUSULA 3ª § 2ª e CLAUSULA 5ª § 2º  do anexo II.

7.4. É impera�vo para a transparência do Programa, que os valores devidos aos agricultores pela venda do leite in natura
para o programa, sejam pagos por meio de conta bancária de �tularidade do agricultor, e o comprovante dessa transferência seja
encaminhado para o IDENE no mês imediatamente posterior, a �tulo de comprovação, sob risco da organização não receber a
próxima parcela até a resolução da pendência.

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Informações e esclarecimentos adicionais sobre este Chamamento Público, bem como os modelos dos anexos poderão
ser ob�dos no IDENE pelo "SEI" pe�cionamento: PAA-LEITE - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS (DEMANDAS DIVERSAS).

8.2. O IDENE, a seu exclusivo critério, poderá revogar/anular o presente Edital, mediante publicação de ato e aviso aos
interessados.

8.3. Ficam ex�ntas as previsões de credenciamento elencadas no Edital de credenciamento 02/2018, permanecendo o
presente edital, vigente por prazo indeterminado, conforme orientações emanadas pelo Tribunal de Contas da União, por meio do
Processo nº TC 016.522/95-8.
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8.4. A Minuta de Contrato (ANEXO II) foi apresentada ao Ministério da Cidadania como proposta de minuta padrão para
todos os contratos celebrados a par�r desse Edital. A mesma foi considerada suficiente para o atendimento dos obje�vos pactuados
no Convênio, e sua comprovação, consta nos autos deste processo.

 

 

 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2021.

 

 

 

André Rodrigues da Silva

Gerência de Inclusão Social

 

Onésimo Diniz Moreira

Diretor Técnico

 

Nilson Pereira Borges

Diretor Geral do IDENE

 

 

Documento assinado eletronicamente por André Rodrigues da Silva, Gerente, em 22/03/2021, às 18:34, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Onésimo Diniz Moreira, Diretor Tecnico, em 23/03/2021, às 11:05, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Nilson Pereira Borges, Diretor Geral, em 25/03/2021, às 10:43, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 27113751 e o código CRC BC8844F7.

ANEXOS DO EDITAL

 

ANEXO I

PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DE CREDENCIAMENTO AO PAA-LEITE

DADOS DA BENEFICIADORA

Razão Social da fornecedora/beneficiadora:

Nome Fantasia:

CNPJ:                                                                                                                                 

Endereço:

Telefone:

E-mail:

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Dados Bancários:

Banco:_________________

Agência:_____________

Conta corrente Pessoa Jurídica Nº_____________

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome do Representante Legal:

CPF:

RG: Órgão Expedidor:
Data de emissão:

 

Endereço:

 

 

QUANTITATIVO DE LEITE PLEITEADO (LITROS):

 

 

DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO ANEXOS OBRIGATÓRIOS

2.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

A Cópia do contrato social ou do estatuto, registrado, e com suas alterações, conforme o caso;

[Anexo .zip]

B Cópia da ata de nomeação da diretoria ou da assembleia;

C Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

D Cópia do documento de iden�dade e do  CPF  dos representantes legais da
beneficiadora/organização.

2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A
Cer�ficação sanitária emi�da por órgão ou en�dade responsável no âmbito municipal, estadual ou
federal rela�vo ao produto a ser credenciado, acompanhado de declaração emi�da nos úl�mos 60
dias pelo órgão competente.

[Anexo .zip]

B
Termo de Compromisso emi�do pelo IMA juntamente com documento (Declaração ou Termo de
Vistoria) que demonstre o cumprimento e validade do referido termo, emi�do até 60 dias anteriores
à data de protocolo do pedido de credenciamento.

2.4 REGULARIDADE FISCAL:

A Cer�dões de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da interessada e
a Fazenda do Estado de Minas Gerais;

[Anexo .zip]

B Cer�ficado de regularidade perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS;

C Cer�dão de regularidade perante o Ins�tuto Nacional do Seguro Social – INSS;

D
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação
de cer�dão nega�va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943.

2.5 REGULARIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA:

A
Cer�dão nega�va de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do
domicílio da pessoa �sica, emi�da nos úl�mos 06 (seis) meses.

[Anexo .zip]

2.6 OUTROS:
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A Relação dos produtores vinculados à Associação ou Coopera�va em planilha digital, conforme ANEXO
III;

[Anexo .zip]

B Declaração conjunta de que trata o ANEXO IV

C Declaração de Ap�dão ao Pronaf – DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos pelo
Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos – GGPAA.

D Documentação que trata o item 2.3.1

 

ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO IDENE/GIS (25813171)

 

ANEXO III

RELAÇÃO DE PRODUTORES - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 

REF. ITEM 2.6 - OUTROS: A

RELAÇÃO DE PRODUTORES - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 
Nº NOME CPF MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DAP VALIDADE DAP TELEFONE
                                                                                                                                           
       
       
       
       
       
       
       

 

ANEXO IV

DECLARAÇÃO - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 

REF. ITEM 2.6 - OUTROS: B

 

DECLARAÇÃO

 

A ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA DE LEITE
______________________________________________________________________________________________, 
CNPJ n. º __________________________________________________, neste ato representada por seu representante legal
___________________________________________________________________, 
portador da CI n.º ____________________________ e do CPF n.º _______________________________, doravante denominado
CONTRATADO, DECLARA:

 

Que, até a presente data, inexistem fatos impedi�vos para sua par�cipação em procedimentos licitatórios ou celebração de contratos
com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

 

Que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menores de 16
anos (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII, do art. 7º, da
Cons�tuição da República de 1988.

 

Que possui condições para atender todo o quan�ta�vo pleiteado na PETIÇÃO DE CREDENCIAMENTO (ANEXO I), com a u�lização de
transporte refrigerado.
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Que possui interesse em celebrar contrato, que está ciente e de acordo com todas as regras, legislações, regulamentações o e
disposições per�nentes ao Programa Aquisição de Alimentos - Leite, bem como com os preços estabelecidos para o leite, previstos
no item 7.2 deste edital.

 

Que respeitará, na captação do leite, o percentual mínimo de trinta por cento de mulheres no total de beneficiários fornecedores (§
único, art. 4º, da Resolução nº. 82/2020 do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos).

 

 

___________, ______ de ________ de 2021.

 

Nome Representante Legal

Assinatura Digital

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Processo nº 2420.01.0000120/2021-26 SEI nº 27113751


