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CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 

 
 

 
Objeto 

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis produzidos diretamente pela  
Agricultura Familiar e pelo  Empreendedor  Familiar  Rural   ou  suas   
organizações,  priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades 
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, conforme o artigo 14 da Lei 
11.947/2009 e artigo 18 da resolução nº 26/2013 do FNDE, organizadas em 
Grupos formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações, destinadas a Alimentação Escolar 
dos alunos da Educação Básica, conforme especificações técnicas detalhadas 
constantes neste Termo de Referência. 

 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO 

Data: De 13 a 22/01/2016 para retirada do Edital 
Data: 25/01/2016 a 05/02/2016 para apresentação da documentação e da proposta 

Horário: 13:00 às 18:00 horas de 2ª a 5ª feira e 6ª feira de 08:00 às 14:00 horas. 

Local: Central Permanente de Licitação - CPL, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Qda 
16, nº 06, Edifício Nena Cardoso, Bairro Vinhais, São Luís – MA, CEP 65.074.199. 

 
                A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, instituída pela Lei Municipal nº 4.537, 
de 16 de novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal 
nº 28.928, de 19 de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de Licitação, designada pela 
Portaria nº 57/2013, torna público o chamamento visando à seleção para possível contratação de 
empresas para Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis produzidos diretamente pela 
Agricultura Familiar e pelo  Empreendedor  Familiar  Rural   ou  suas   organizações,  priorizando os 
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades 
quilombolas, conforme o artigo 14 da Lei 11.947/2009 e artigo 18 da resolução nº 26/2013 do 
FNDE, organizadas em Grupos formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações, destinadas a Alimentação Escolar dos alunos da 
Educação Básica, que receberá os Documentos de Habilitação para Credenciar pessoas jurídicas 
interessadas no objeto constante do processo Administrativo nº 030-26587/2015, de interesse da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, mediante as condições estabelecidas neste Edital, que 
se subordina às normas gerais da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, conforme artigos 24 e 
26 e art. 25 “caput” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.   
 
1. DO OBJETO E DO PREÇO 
  

Credenciamento de empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
produzidos diretamente pela Agricultura Familiar e pelo Empreendedor  Familiar  Rural   ou  suas   
organizações,  priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 
indígenas e comunidades quilombolas, conforme o artigo 14 da Lei 11.947/2009 e artigo 18 da 
resolução nº 26/2013 do FNDE, organizadas em Grupos formais da Agricultura Familiar e de 
Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações, destinadas a 
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Alimentação Escolar dos alunos da Educação Básica, conforme especificações técnicas detalhadas 
constantes neste Termo de Referência. 
 

 
1.1. O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados em 

âmbito local, territorial e estadual ou nacional, nessa ordem, priorizando a feira do 
produtor da agricultura familiar, quando houver. 

 

1.1.1. O preço para aquisição dos gêneros alimentícios será o que estiver mais próximo ao 
preço de referência apontado na chamada pública, considerando a qualidade do produto. 

 
2. DO PRAZO  

 
2.1. O prazo de vigência do contrato de aquisição de que trata essa Chamada será de 01 (um) 

ano após a assinatura do Contrato, podendo ser renovado na forma do art. 57 da Lei 
8.666/93. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
 
3.1 Poderão participar da presente Chamada Pública, os Grupos Formais da Agricultura 
Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações, 
detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – DAP  Jurídica, conforme a Lei da Agricultura Familiar nº. 11.326 de 24 de julho de 
2006, e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
PRONAF, organizados em grupos formais. 
 
3.1.1. Para emissão do DAP, a entidade Articuladora deverá estar cadastrada no Sistema 
Brasileiro de Assistência e Extensão Rural-SIBRATER ou ser sindicato de trabalhadores rurais, 
sindicato dos trabalhadores da Agricultura familiar ou entidades credenciadas pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário-MDA.   
 
 
3.2.  Ficam impedidas de se inscrever no credenciamento: 
 
i.  Pessoas jurídicas que tenham, como sócio, gerente, acionista majoritário, responsável 
técnico, subcontratado ou funcionário, que pertença ao quadro funcional da Contratante; 
 
ii.  Pessoas jurídicas que tenham sido consideradas inidôneas pela Administração Pública, nos 
últimos 02 (dois) anos ou que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de 
contratar junto a qualquer órgão que integre a Administração Pública Federal, Estadual e/ou 
Municipal, conforme Lei 8.666/93; 
 
 

4. DAS PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTOS 
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a. Para se habilitar ao credenciamento, a pessoa jurídica interessada deverá preencher a 
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (conforme modelo – Anexo II), acompanhada dos 
documentos necessários, atendendo às seguintes exigências: 
 

b. Na data, horário e local determinados os participantes do Chamamento Público deverão 
apresentar DOIS ENVELOPES lacrados, contendo respectivamente, os necessários à 
Habilitação (envelope 1) e o Projeto de Vendas de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar (envelope 2): 
 

c. Os envelopes, contendo os documentos necessários à habilitação e a proposta de 
preço, deverão ser especificados de acordo com o item 5.2 e 5.3 do Termo de 
Referência. 

 
 

5. DAS EXIGÊNCIAS FORMAIS PARA HABILITAÇÃO 
 

5.1. No processo de habilitação os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de 
Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações 
deverão entregar em envelope lacrado, na forma exigida no Termo de Referência, 
itens 5.2 e 5.3, em via original ou cópia autenticada os documentos previstos nos itens 
7.0 e 7,1 do termo de Referência. 
 

a. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

1. Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 

 
3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de 
sociedades civis, de prova da diretoria em exercício; 

 
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

          5. Cópia de Declaração de Aptidão ao PRONAF-DAP jurídica para associações e 
cooperativas. 

 
6. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Central 

Permanente de Licitação - CPL, ou de outro órgão da Administração Pública Municipal, 
Estadual ou Federal, substituirá os documentos enumerados no item 5.1, alíneas “a” e 
“b.1 e “b.2” 

 
b. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

 
3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão conjunta emitida 
pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) com informações da situação do sujeito passivo quanto aos Tributos Federais, 
administrados pela Secretaria da Receita Federal e pela Dívida Ativa da União. 

 
4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes: 

 
1. Certidão Negativa de Débitos; 
2. Certidão Negativa de Dívida Ativa; 

 
5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
emitida até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes quando não vier 
expresso o prazo de validade, mediante Certidão emitida pelo Órgão competente que 
comprove a situação regular da licitante relativa aos seguintes tributos: 

 
3. Certidão Negativa de Débitos; 
4. Certidão Negativa de Dívida Ativa (ISS/TLF) 

 
6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por 
meio de apresentação do CRF Certificado de Regularidade do FGTS; 

 
7. Certidão de Regularidade com a Previdência Social, expedida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS, comprovando a regularidade da empresa junto a Seguridade 
Social; 

 
8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com efeitos de 
negativa; 

 
c.  DAS DECLARAÇÕES: 
 
i.  Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, na 

forma § 2º do artigo 32 da Lei nº. 8.666/93, assinada por Sócio, gerente, dirigente, 
proprietário ou procurador, devidamente identificado; 

 
ii.  Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto 
no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93; 

 
iii.  Declaração de Elaboração Independente de proposta. 
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d. DA CAPACIDADE TÉCNICA 

 
i.  Para o Credenciamento observar-se-á, obrigatoriamente, o preenchimento dos  

requisitos dispostos no Item 7.1 do Termo de Referência. 
 

6. DO PROJETO DE VENDA 
 
6.1. O projeto de Venda de Gêneros alimentícios da Agricultura familiar deverá ser feito de 
forma clara, sem conter rasuras e estrelinhas, que prejudiquem a interpretação da proposta, 
deverá ser assinado pelo proponente ou representante legal. 
 
6.2. As propostas devem ser feitas por item, separadamente, atendendo estritamente as 
exigências de cada item, especificando a quantidade, o valor unitário e o valor total por 
produto. 
 
        6.2.1. O limite individual de venda de gêneros alimentícios do agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar cooperado é de até R$ 20.000,00(vinte mil reais) por DAP, por ano 
civil, referente á sua produção, conforme legislação do programa Nacional de Alimentação 
Escolar. 
        6.2.2. O encaminhamento dos projetos de venda pressupõe o pleno conhecimento de 
todas as exigências contidas no termo de Referência da Chamada Pública e seus anexos, e 
implica a aceitação integral e irretratável aos seus termos. 
 
6.3. Nos preços dos itens deverão estar inclusos todos os custos necessários ao perfeito 
cumprimento das obrigações, tais como, encargos sociais, tributos diretos e indiretos sobre o 
fornecimento do objeto desta chamada. 
 
6.4. Os preços dos produtos oferecidos não sofrerão alterações em virtude de fretes, impostos 
ou quaisquer outras despesas, que correrão por conta do proponente. 
 
6.5. Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas as propostas de grupos 
do Município. Não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser completadas com 
propostas de grupo da região, do território rural, do Estado e do País, nesta ordem de 
prioridades. 
 
6.6. Os participantes deve garantir a sustentabilidade e continuidade da entrega dos produtos 
nas unidades de ensino da rede municipal de forma ininterrupta, de moda a assegurar a oferta 
regular e permanente da alimentação saudável e adequada. 
 
6.7. As propostas deverão ser rubricadas em todas as vias e assinadas em sua última página 
pelos representantes legais das entidades participantes. 
 
6.8. Não serão aceitas propostas cujos valores sejam cotados com mais de duas casas 
decimais após a vírgula. 
 
6.9. Não será aceito pedido de faturamento para terceiros. 
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6.10. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo com o 
solicitado no edital. 
 
6.11. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de no mínimo 60(sessenta) dias 
consecutivos contados da data da sessão de abertura das propostas conforme disposição legal. 
 
6.12. Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão atender ao disposto na legislação 
de alimentos, estabelecida pela Agencia nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 

 
7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) 

 
7.1. Os critérios de julgamento das propostas obedecerão ao Item 9.0 do Termo de Referência. 

 
8. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte 
dotação: 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50 
RECURSOS: 0106 
PROJETO ATIVIDADE:13101.1236502012.004/13101.1236102022.013 
 

 
9. DO PAGAMENTO 

 
9.1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com as cláusulas, referente ao Item 10, do Termo 

de Referência, Anexo I, deste Edital. 
 

10. DOS RECURSOS, DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 
 
10.1. Recursos: 
 
10.1.1. Das decisões proferidas pela Central Permanente de Licitação – CPL caberão recursos nos 

termos do art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações; 
 
10.1.2. O Recurso deverá ser interposto mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 

recorrente, obedecendo aos prazos previstos na Lei de Licitações; 
 
10.1.3. O recurso deverá ser entregue no setor de protocolo da CPL e endereçado a esta, podendo 

ser encaminhado por fac-símile, no seguinte endereço: Avenida Jerônimo de Albuquerque, 
Qda 16, nº 06, Edifício Nena Cardoso, Bairro Vinhais, São Luís – MA, CEP 
65.074.199.Telefone: (98) 3217-4034. 

 
10.2. Penalidades e Sanções:  
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10.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração Pública poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

 
10.3.1. Advertência; 
 
10.3.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total dos serviços prestados, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos; 

 
10.3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de falta que 

acarrete a sua rescisão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos; 
 
10.3.4.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 

11. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 
11.1. Todas as condições de entrega e recebimento relacionadas ao objeto desta 
contratação estão dispostas no item 15.0 do termo de Referência. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1. Poderá a autoridade maior deste Município de São Luís ou a Secretaria Municipal de 

Educação revogar a presente Chamada Pública, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação mediante ato escrito e fundamentado 

 
12.2. A fiscalização do contrato decorrente desta Chamada será de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Educação-SEMED. 
 
12.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Secretaria de Educação ou a Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado da chamada pública. 

 
12.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da chamada pública. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou inverdade das informações nele contidas implicará imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
12.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos, na presente Chamada e seus Anexos. 
 
12.6. Da contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Prefeitura do Município de São Luís ou da Secretaria Municipal de Educação. 
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12.7. É facultada à Comissão ou á autoridade superior da municipalidade ou da Secretaria de 
Educação, em qualquer fase da Chamada Pública, a promoção diligência, destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo seletivo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 
12.8. As normas que disciplinam esta Chamada serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da educação, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

 
12.9. As decisões referentes a esta Chamada Pública deverão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial. 

 
 
12.10. Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pela Comissão, que 
comunicará devidamente aos proponentes participantes sua decisão. 

 
12.11. Após o envio dos projetos de venda não caberá desistência, salvo se por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
12.12. Os casos omissos serão decididos pelo Grupo de Trabalhador de Licitação em conformidade 

as disposições constantes na legislação específica. 
 

12. 13. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
  

Anexos: 
 

I TERMO DE REFERÊNCIA 

II MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

     III DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

IV DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

V DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 

    

 

São Luís (MA), 11 de janeiro de 2016. 
 
 
 

Alexandre Souza Farias 
Membro CPL 

Relator 
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Anexo I 
 

TERMO DE REFERENCIA 
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
SETOR SOLICITANTE: Superintendência da Área de Apoio ao Educando – SAAE 
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Sra. Samira Simas de Sousa 
DATA DA SOLICITAÇÃO: 01 de Outubro  de 2015. 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
 

            Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar para alimentação escolar, considerando o disposto no art. 14 da Lei 11.947/2009 
e resoluções do FNDE/CD Nº 26/2013 e Nº 25/2012, destinado ao atendimento do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

 
Nos termos da Resolução 26, de 17 de junho de 2013 CD/FNDE, a Secretaria 

Municipal de Educação se qualifica como Entidade Executora para realização da 
Chamada Pública, sendo que os recursos financeiros a ela inerentes serão repassados 
pelo FNDE/PNAE. 

 
1.0 - OBJETIVO GERAL 

1.1 - A  presente Chamada Pública vem fomentar o desenvolvimento do Programa 
Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF, por meio de aquisição de alimentos 
produzidos por agricultores familiares no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE. 
1.2 - Os trabalhos desse procedimento serão conduzidos pela Central Permanente de 
Licitação- CPL, em conjunto com a SEMED, representada pela Superintendência da Área 
de Apoio ao Educando- SAAE  que procederão à análise e julgamento das propostas 
participantes, cabendo ainda a esse grupo de trabalho promover diligências, em qualquer 
fase do processo, visando esclarecer ou completar a sua instrução. 
 
2.0 - DO OBJETO: 

2.1 - A presente Chamada Pública tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis produzidos diretamente pela Agricultura Familiar e pelo  Empreendedor  
Familiar  Rural   ou  suas   organizações,  priorizando os assentamentos da reforma 
agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, 
conforme o artigo 14 da Lei 11.947/2009 e artigo 18 da resolução nº 26/2013 do 
FNDE, organizadas em Grupos formais da Agricultura Familiar e de 
Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações, 
destinadas a Alimentação Escolar dos alunos da Educação Básica, conforme 
especificações técnicas detalhadas constantes neste Termo de Referência. 
 
2.2 – Os alimentos adquiridos nesse procedimento serão fornecidos a partir da data de 
assinatura do Contrato de Compra e Venda, aos alunos das escolas constantes no Anexo 
I deste termo de Referência, com prazo de 01 (um) ano. 
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3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta 
da Dotação orçamentária constante do Pedido de Realização de Despesa – PRD, 
esculpido nos autos. 
 
 
4.0 – DOS PARTICIPANTES 

 

4.1 - Poderão participar da presente Chamada Pública, os Grupos Formais da Agricultura 
Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e 
Associações, detentores da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP  Jurídica, conforme a Lei da Agricultura 
Familiar nº. 11.326 de 24 de julho de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, organizados em grupos formais. 
4.2 – Para emissão do DAP, a Entidade Articuladora deverá estar cadastrada no Sistema 
Brasileiro de Assistência e Extensão Rural – SIBRATER ou ser Sindicato de 
Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar ou entidades 
credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. 
4.3 - O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do 
Empreendedor Familiar cooperado é de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por 
ano civil, referente à sua produção, conforme legislação do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. 
4.4 - O encaminhamento dos projetos de venda pressupõe o pleno conhecimento de todas 
as exigências contidas no Termo de Referência da chamada pública e seus anexos, e 
implica a aceitação integral e irretratável aos seus termos. 
 
5.0 – DOS DOCUMENTOS E DA(S) PROPOSTA(S) 
5.1 - Na data, horário e local determinados os participantes do Chamamento Público 
deverão  apresentar  DOIS  ENVELOPES  lacrados,  contendo  respectivamente,  os  
documentos necessários à Habilitação (envelope 1) e o Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar (envelope 2); 
5.2 - O envelope contendo os documentos necessários à habilitação deverá especificar na 
parte externa os seguintes dizeres: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA DE APOIO AO EDUCANDO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ___/2015 
ENVELOPE N° 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 
5.3 - O envelope contendo a proposta de preços estabelecidos no Projeto de Venda de 
cada proponente deverá especificar na parte externa os seguintes dizeres: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA DE APOIO AO EDUCANDO 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ___/2015 
ENVELOPE N° 2 – PROJETO   DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
 
5.4 - O Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar deverá ser feito 
de forma clara, sem conter rasuras e entrelinhas, que prejudiquem a interpretação da 
proposta, deverá ser assinado pelo proponente ou representante legal. 
5.5 - As propostas devem ser feitas por item, separadamente, atendendo estritamente as 
exigências de cada item, especificando a quantidade, o valor unitário e o valor total por 
produto. 
5.6 - Nos preços do item deverão estar inclusos todos os custos necessários ao perfeito 
cumprimento das obrigações, tais como, encargos sociais, tributos diretos e indiretos 
sobre o fornecimento do objeto desta chamada; 
5.7 - Os preços dos produtos oferecidos não sofrerão alterações em virtude de fretes, 
impostos ou quaisquer outras despesas, que correrão por conta do proponente. 
5.8 – Na análise das propostas e na aquisição, deverão ser priorizadas as propostas de 
grupos do município. Não se obtendo as quantidades necessárias, estas poderão ser 
complementadas com propostas de grupo da região, do território rural, do estado e do 
país, nesta ordem de prioridade. 
5.9 – Os participantes devem garantir a sustentabilidade e continuidade da entrega dos 
produtos nas unidades de ensino da rede municipal de forma ininterrupta, de modo a 
assegurar a oferta regular e permanente da alimentação saudável e adequada. 
5.10 - As propostas deverão ser rubricadas em todas as vias e assinadas em sua última 
página pelos representantes legais das entidades participantes. 
5.11 - Não serão aceitas propostas cujos valores sejam cotados com mais de duas casas 
decimais após a vírgula. 
5.12 - Não será aceito pedido de faturamento para terceiros. 
5.13 - Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo com 
o solicitado no edital. 
5.14 - As propostas encaminhadas terão prazo de validade de no mínimo 60(sessenta) 
dias consecutivos contados da data da sessão de abertura das propostas conforme 
disposição legal. 
5.15 – Os produtos alimentícios a serem adquiridos deverão atender ao disposto na 
legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 
6.0 – DA HABILITAÇÃO 
No processo de habilitação os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de 
Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações deverão 
entregar em envelope lacrado, na forma exigida no capítulo anterior, em via original ou 
cópia autenticada os seguintes documentos: 
7.0   HABILITAÇÃO JÚRIDICA 
7.0.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas jurídica (CNPJ). 
7.0.2 Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP jurídica para associações e 
cooperativas. 
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7.0.3 Cópia das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Divida Ativa 
da União. 
7.0.4 Cópias de Estatuto e Ata de Posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta 
Comercial, no caso de Cooperativas, ou Cartório de registro Civil de Pessoas Jurídicas, no 
caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada 
cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa jurídica. 
7.0.5 – Declaração sob as penas da Lei, expedida pela entidade participante, de que a 
entidade não foi considerada inidônea para contratar com a administração pública. 
 
7.1 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
7.1.1 - Comprovar por laudo ou declaração da autoridade sanitária local, que possui 
instalações compatíveis com o produto que se propõe a fornecer. 
7.1.2 - A entidade participante será representada por seu proprietário, diretor ou por 
pessoas previamente credenciadas através de procuração pública ou particular, com firma 
reconhecida, respondendo assim para todos os efeitos pôr sua representada. Os 
documentos relativos à comprovação desta representação deverão ser apresentados no 
começo da reunião para abertura dos envelopes. 
7.1.3 - A falta de qualquer documento relativo à Documentação de Habilitação ou 
detectado sua irregularidade, caracteriza a inabilidade do participante ao qual será 
restituído o envelope do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
resguardado, no entanto, o direito de recurso no prazo de 02(dois) dias úteis, o que após 
sua denegação ou inexistindo por renuncia formal o envelope do Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar será entregue de imediato. 
 
8.0 – DO PREÇO 
8.1. O preço de aquisição será o preço médio pesquisado por, no mínimo, três mercados 
em âmbito local, territorial, estadual ou nacional, nessa ordem, priorizando a feira do 
produtor da Agricultura Familiar, quando houver. 
8.2. O preço para a aquisição dos gêneros alimentícios será o que estiver o mais próximo 
ao preço de referência apontado na chamada pública, considerando a qualidade do 
produto.  
 
 
9.0 – DO JULGAMENTO 
9.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de 
habilitação. 
Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão 
cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer às 
exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá 
recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento. 
9.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela 
renúncia dos participantes ao direito de recorrer, a Comissão devolverá, lacrados os 
envelopes de proposta dos participantes inabilitados, cujos representantes retirar-se-ão da 
sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de 
recorrer nas fases subsequentes. 
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9.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta dos participantes, após o resultado da 
fase classificatória de analise das amostras, procedendo ao respectivo julgamento de 
acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório. 
9.4 - Depois de abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e 
acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar 
falhas ou omissões. 
9.5 - Será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) proposta(s) que atenda(m) às 
especificações do objeto e oferte o menor preço por item. 
9.6 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam 
às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem. 
9.7 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços 
baseados nas ofertas das demais participantes, bem como não se considerará qualquer 
oferecimento de vantagem não prevista no instrumento convocatório. 
9.8 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o de mercado, assim 
estabelecidos na pesquisa de preços realizadas por esta Secretaria, desclassificando-se 
as propostas cujos preços o excedam ou sejam manifestamente inexequíveis. 
9.9 - Por preço manifestamente inexequível unitário ou global, deve-se entender aquele 
que seja simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços de mercado ou 
os que se apresentarem inferiores aos que integram a lista dos produtos cobertos pelo 
Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar – PGPAF. 
9.10 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e 
aceitáveis. Em caso de empate, far-se-á sorteio na mesma sessão de julgamento, nos 
termos do artigo 45, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.11 - As propostas comerciais, que atenderem aos requisitos deste edital, serão 
verificadas pela Comissão, quanto a erros aritméticos, que serão corrigidos da seguinte 
forma: 
a) Se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela 
quantidade correspondente: prevalecerá o preço unitário; 
b) Se for constatada discrepância entre os valores grafados em algarismos e por extenso: 
prevalecerá o valor por extenso; 
c) Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão: o resultado 
corrigido será o considerado. 
d) Caso a licitante não aceite as correções procedidas, sua proposta comercial será 
desclassificada. 
9.12 - Para efeito de julgamento da melhor proposta, será observado o critério de MENOR 
PREÇO por item. 
9.13 - Será declarada vencedora a proposta que cotar o menor preço. 
9.14 - Será desprezada a proposta que não atender as condições exigidas neste Edital. 
 
10.0 - DO PAGAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
10.1 As faturas serão pagas via Ordem de Pagamento, até o 30º (trigésimo) dia após a 
apresentação do documento fiscal correspondente emitido pelo Grupo Formal, após a 
quitação de eventuais multas que tenham sido impostas ao grupo vencedor, mediante 
apresentação de contas por meio de faturas e documentos pertinentes, de acordo com o 
procedimento de solução de débito adotado pelo município. O documento fiscal deverá ser 
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apresentado juntamente com o(s) respectivo(s) TERMO(S) DE RECEBIMENTO, 
devidamente assinado(s) pelos responsáveis com o atesto de recebimento dos produtos. 
10.2 – O pagamento deverá ser depositado diretamente na contra do produtor, mediante 
informações contidas no Projeto de Venda, Anexo III, onde são identificados os 
fornecedores participantes do Grupo Formal. 
10.3 - A periodicidade de entrega dos alimentos perecíveis deverá ser semanal. 
10.4 - Os fornecedores vencedores deverão fazer a entrega dos produtos nas escolas 
constantes do Anexo I. 
10.5 - O fornecimento dos produtos objeto dessa Chamada será a partir da data de 
assinatura do Contrato. 
10.6 - Em caso de discrepância de qualidade e quantidade dos materiais, ou em caso de 
vícios, e alteração na qualidade do produto, o contratado disporá de um prazo de 03 (três) 
dias úteis para proceder às correções ou substituições que se fizerem necessárias, 
conforme dispõe o art. 69 da Lei 8.666/93, sob as penas da Lei. 
 
11.0 - DO REAJUSTE 
11.1 - Durante o período do contrato os produtos adquiridos pela Chamada Pública não 
sofrerão reajuste de preços e terão como referência os valores estabelecidos em suas 
propostas. 
 
 
12.0 - HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
12.1 - Após a homologação do resultado da chamada pública, os proponentes 
classificados em primeiro lugar para o objeto terão o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar 
da data do recebimento da convocação pelo Órgão beneficiado, para assinar o contrato. 
12.2 - Os demais fornecedores (agricultores) serão classificados neste processo, em 
ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados nos casos previstos nesta 
Chamada. 
12.3 - É facultado a Secretaria Educação ou departamento de compras, quando o 
convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os 
proponentes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços, ou revogar a chamada, independentemente da aplicação das 
sanções previstas. 
12.4 - A Contratação formalizar-se-á mediante assinatura do CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO, observadas as cláusulas e condições deste Edital, consoante o Anexo IV. 
12.5 - O fornecedor (agricultor) vencedor terá 03 (três) dias úteis, contados a partir da data 
de recebimento da convocação pela Unidade Contratante, para assinar o CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e devolvê-lo à Secretaria de Educação ou 
departamento de compras. 
12.6 - A convocação será feita através da emissão e encaminhamento do CONTRATO DE 
AQUISIÇÃO ao Fornecedor (agricultor). 
12.7 - Se o fornecedor (agricultor) vencedor da disputa recusar-se a assinar o CONTRATO 
DE AQUISIÇÃO, poderão ser convocados os demais fornecedores (agricultores) 
classificados, respeitados as condições de fornecimentos, os preços e os prazos do 
primeiro proponente. 
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12.8 – Poderá a proposta do  vencedor ser desclassificada se o Órgão Contratante tiver 
conhecimento de fato ou circunstâncias superveniente que desabone sua regularidade 
fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser 
procedida nova classificação, efetuando-se a convocação dos participantes 
remanescentes. 
12.9 – Fica vedada a transferência ou cessão do Contrato de Aquisição. 
13.0-OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
13.1. Compete ao órgão contratante: 
13.1.1. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato de Aquisição. 
13.1.2. Efetuar o pagamento ao contratado, de acordo com as condições estabelecidas 
nesta chamada. 
13.1.3. Promover, por intermédio de servidor indicado, a fiscalização e o acompanhamento 
da execução do objeto contratado. 
13.1.4. Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas nesta chamada. 
 
14.0 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
14.1 - Entregar o material no local, de acordo com o cronograma de entrega previsto nesta 
chamada ou conforme solicitação documentada em nota de empenho. 
14.2 - Informar a Secretaria Municipal de Educação e ao departamento de compras a 
ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do 
presente ajuste. 
14.3 - Cumprir as obrigações definidas em lei e decorrentes de contrato. 
 
15.0 - ENTREGA  E RECEBIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
15.1 - Os gêneros perecíveis terão prazo de entrega de até 03 (tres) dias úteis, conforme 
solicitação da Superintendência da Área de Apoio ao Educando, após emissão das Guias 
de Remessa de Alimentação- GRA, nas condições estipuladas nesta chamada e nas 
localidades constantes no Anexo I, devendo ser realizada as entregas sempre às 
sextas-feiras, das 8h às 14h e às segundas-feiras das 8h às 16h. 
15.2. - O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante a emissão da 
Nota de Empenho pelo Órgão Solicitante. 
15.3 - O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas 
expensas, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no 
total ou em parte com o objeto desta chamada. 
15.4. - A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as 
unidades de fornecimento indicadas no Anexo I. 
15.5 - No caso de produto reprovado no momento do recebimento, o fornecedor terá a 
obrigação de substituí-lo em até 03 (tres) dias consecutivos. 
15.6 - Os transportes dos produtos perecíveis e semi-perecíveis deverão ser feitos em 
caminhões fechados com temperatura adequada, atendendo as exigências da ANVISA. 
15.7 – É permitido aos contratados a realização de mais de duas entregas de produtos 
perecíveis no mesmo período semanal. 
15.8 – À escola, na pessoa de seu gestor ou responsável pelo recebimento dos gêneros 
caberá a obrigação de conferir a qualidade e a quantidade do(s) produto(s), podendo 
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alterar a informação contida na Guia de Remessa de Alimentos - GRA, quando houver 
divergência. 
15.9 - À escola caberá o direito de recusar a mercadoria caso a mesma não atenda às 
exigências do padrão de qualidade ou quando houver divergência de peso, quantidades. 
15.10 - A entrega dos produtos perecíveis deverá ser feita mediante apresentação da Guia 
de Remessa de Alimentos – GRA, em três vias sendo a 1ª da Escola, a 2ª do Fornecedor 
e a 3ª da Superintendência da Área de Apoio ao Educando. Na Guia de Remessa de 
Alimento, deverá constar nome da escola, nome da empresa fornecedora, especificação 
do produto, quantidade. A Guia de Remessa de Alimento só terá validade para posterior 
pagamento quando assinado e carimbado pelo responsável da Unidade Escolar. 
15.11 - A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as 
unidades de fornecimento indicadas e constantes na proposta do fornecedor. 
 
16.0 – DA VIGÊNCIA 
16.1 – O prazo de vigência do contrato de aquisição de que trata essa Chamada será de 
01 (um) ano após a assinatura do Contrato, podendo ser renovado na forma do art. 57 da 
Lei 8.666/93. 
17.0 - RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
17.1 - A fiscalização do contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Educação- 
SEMED por meio da Superintendência da Área de Apoio ao Educando 
18.0 - DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE CHAMADA 
18.1 - A Secretaria Municipal de Educação poderá revogar a  presente chamada por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem 
como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba aos 
proponentes quaisquer reclamações ou direitos a indenização . 
 
19.0 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1 - O proponente que se recusar a assinar, dentro de 03 (três) dias úteis a contar da 
convocação pela Secretaria de Educação ou departamento de compras para assinar o 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO, ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo e fazer declaração falsa, conforme o caso, a Secretaria de Educação poderá 
aplicar à Contratada as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 
19.1.1 – advertência; 
19.1.2 - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso 
sobre o valor contratado, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento. 
19.1.3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de 
inexecução total ou parcial do mesmo; 
19.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
19.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 
(dois) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade ao  participante: 
19.2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Chamamento; 
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19.2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 
19.2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 
19.2.4 - fizer declaração falsa; 
19.2.5 - cometer fraude fiscal; 
19.2.6 - falhar ou fraudar no fornecimento do objeto. 
 
20.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 – Poderá a Autoridade Maior do Município de São Luís ou a Secretaria Municipal de 
Educação revogar a  presente chamada pública, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado. 
20.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Secretaria de Educação ou a Municipalidade não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado da 
chamada pública. 
20.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da chamada pública. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, 
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 
20.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em 
substituição aos documentos requeridos  na presente chamada e seus Anexos. 
20.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura do Município de São Luís. ou Secretaria Municipal de Educação. 
20.6 - É facultada à Comissão ou à autoridade superior da municipalidade ou da 
Secretaria de Educação, em qualquer fase da chamada pública, a promoção de diligência, 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo seletivo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 
20.7 - As normas que disciplinam esta chamada serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Educação, a finalidade e a segurança da contratação. 
20.8 - As decisões referentes a esta chamada pública poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial. 
20.9 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pela Comissão, que 
comunicará devidamente aos proponentes participantes sua decisão. 
20.10 - Após o envio do projeto de venda não caberá desistência, salvo se por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
20.11 - Os casos omissos serão decididos pelo Grupo de Trabalho de Licitação em 
conformidade com as disposições constantes na legislação específica. 
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21.0 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA CHAMADA 
21.1 - Anexo I    - Relação das Unidades de Ensino (Local de Entrega); 
21.2 - Anexo II   - Modelo de Contrato de Aquisição  Agricultura Familiar 
21.3 - Anexo III  - Projeto de Venda; 
21.4 - Anexo IV  - Declaração de que não emprega menor; 
21.5 - Anexo V   - Resolução Nº 26/2013 do FNDE. 
 

Aprovado com base no § 2º do 
Art. 7º da Lei Nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993. 

 
(Licitações e contratos 

administrativos) 
 

 
 

Geraldo Castro Sobrinho 
Secretário Municipal de Educação  

 
 

Samira Simas de Sousa 
Superintendente da Área de Apoio ao Educando 
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Anexo II 
 
 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

 
 
 

                   A empresa......................................., sediada na ......................., inscrita no 
CNPJ nº................., por intermédio de seu representante legal ............................(nome 
e cargo), titular do RG nº ............ e do CPF Nº ..............., encaminha à Central 
Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de São Luís (MA), os 
documentos exigidos para o Credenciamento nº...../2015, manifestando o seu 
interesse de credenciamento de empresa para aquisição de alimentos produzidos por 
agricultores familiares no âmbito do Programa Nacional de/alimentação escolar-PNAE, 
com total concordância do contido no Edital e Temo de Referência, anexo I. 
 

São Luís (MA),  
 
 

Titular 
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Anexo III 
 

 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 

_______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu 

representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 

8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do 

CREDENCIAMENTO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou 

concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus 

termos. 

 

Local, _____de___________ de 2015. 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

 

 

.........................................., inscrita no CNPJ n.º................, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a)..................................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º.................... e do CPF n.º ......................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V, do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz. 

 

Local, _____de___________ de 2015. 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 

 

 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

                           (Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, 
para fins do disposto no item(completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, 
sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou 
não da referida licitação; 

 
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 
abertura oficial das propostas;  

 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 
 

São Luís (MA), 
 

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 
 

Anexado por cópia – 04 (quatro) folhas 
Fls. 20-23 

 


