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Ata de Reunião para Credenciamento 
 
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na 

sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação devidamente nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal, na 

forma do Decreto n. 1.493/2015, para o ato de Credenciamento referente ao 

Procedimento Administrativo Chamada Pública nº 002/2015 cujo objeto visa a 

Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso na Merenda Escolar de Alunos da Rede 

Municipal de Ensino do Município de Pimenta/MG em atendimento ao Programa do 

FNDE/PNAE para Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar. A Dispensa se 

refere ao disposto na Resolução do FNDE nº 26 de 17 de Junho de 2013 que dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no 

âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Iniciado os trabalhos, 

foi realizado o cadastro dos licitantes participantes: JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, 

pessoa física inscrita no CPF sob o nº 363.285.376-20, residente e domiciliado na 

Rua João Pedro Machado, 463, Centro, na cidade de Pimenta/MG, apresentando 

para tanto, as certidões e documentos obrigatórios, quais sejam: a) Prova de 

inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; b) Extrato da DAP Física do agricultor 

familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; c) Certidão negativa de débitos para 

com a Fazenda Pública Municipal, Estadual, Federal e Trabalhista; d) Declaração de 

que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, 

relacionada no projeto de venda; e) Declaração de situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, conforme inciso V, art. 27 da Lei 8.666/93 e f) Declaração de 

não servidor público do Poder Executivo vedado pelo Art. 9º da Lei 8666/93. 

ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE PAINS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 

nº 07.671.866.0001-73, com sede administrativa na Rua João batista Veloso, nº 41 A, 

Centro, Pains/MG, apresentando para tanto, as certidões e documentos obrigatórios, 

quais sejam: a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e 

cooperativas, expedida nos últimos 60 dias; c) Cópias das certidões negativas junto 

ao FGTS, Certidão Negativa de Tributos Municipais, Estaduais, Federais, 

Trabalhistas; d) Cópia do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade 

registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de 

associações; e) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 

oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda; f) Declaração de 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme inciso V, art. 27 da Lei 

8.666/93 e g) Declaração de não servidor público do Poder Executivo vedado pelo Art. 

9º da Lei 8666/93. Este licitante deixou de apresentar a certidão de Falência e 

Concordata ou Civil Negativa. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE 

FORMIGA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.016.154/0001-34, com sede 

administrativa na Avenida JK, nº 155, Engenho de Serra, Formiga/MG, apresentando 

para tanto, as certidões e documentos obrigatórios, quais sejam: a) Prova de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) Cópia da Declaração 

de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e cooperativas, expedida 
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nos últimos 60 dias; c) Cópias das certidões negativas junto ao FGTS vencida em 

16/10/2015, Certidão Negativa de Tributos Municipais, Estaduais, Federais, 

Trabalhistas e Falência e Concordata ou Civil Negativa; d) Cópia do estatuto e ata de 

posse da atual diretoria da entidade registrada no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, no caso de associações; e) Prova de atendimento de requisitos 

previstos em lei especial, no caso de produtos de origem animal e no caso de 

produtos processados –  os documentos apresentados não atendem ao exigido tendo 

em vista que os documentos foram apresentados em cópia simples e sem 

assinaturas, além do que, o conteúdo dos mesmos não se refere à autorização para 

comercialização destes produtos;  f) Declaração de que os gêneros alimentícios a 

serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda; 

g) Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme inciso 

V, art. 27 da Lei 8.666/93 e h) Declaração de não servidor público do Poder Executivo 

vedado pelo Art. 9º da Lei 8666/93. Todos apresentaram projeto de vendas em envelopes 

lacrados. Estava presente na sessão apenas o representante da licitante 

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA o Sr. Fabrício 

Ramos Sanábio, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 046.266.946-75 e RG nº M-

8.157.218 SSP/MG. Pela ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE PAINS  estava 

presente na sessão o Sr. Gilson da Silva Caetano, pessoa física inscrita no CPF sob 

o nº 704.905.546-87 e RG nº M- 2.846.611 SSP/MG, apenas como ouvinte tendo em 

vista que o mesmo não apresentou procuração para representar a licitante. O licitante  

JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA  apenas enviou os envelopes por portador não estando 

presente na sessão. Analisando a documentação apresentada, a Comissão delibera 

o que segue: O licitante JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA apresentou toda a 

documentação exigida e está apto/habilitado no certame. As licitantes ASSOCIAÇÃO 

DOS PRODUTORES FEIRANTES DE FORMIGA e ASSOCIAÇÃO DOS 

FEIRANTES DE PAINS apresentou documentação irregular conforme descrito acima 

e estão inaptos/inabilitados. O art. 27, § 4º da Resolução FNDE nº 26 de 17 de Junho 

de 2013 dispõe que na ausência ou desconformidade dos documentos de habilitação, 

fica facultado a abertura de prazo para a regularização da documentação. Referido 

dispositivo não define o prazo a ser concedido, neste caso, a Comissão delibera-se 

por conceder o prazo de cinco dias para a regularização da documentação, por 

analogia, o prazo definido na LC 123/06, art. 43, § 1º para regularização de 

documentação. Ato contínuo, encaminha-se cópia desta ata para todos os licitantes 

via correio eletrônico para, querendo se manifestem. Em nada mais havendo a tratar, 

o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e 

aprovada vai assinada por quem de direito. 

 

 


