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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO IDENE Nº. 02/2018 

 
 
Regulamenta as condições gerais para o credenciamento de 
organizações fornecedoras e/ou beneficiadoras de leite no 
âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos Modalidade 
Incentivo à Produção e Consumo de Leite – PAA-Leite 

 
O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE, tendo em vista o 
disposto na Lei Estadual 14.171/2002; no inciso III, art. 3°, da Constituição 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 
7.775/2012; na Resolução nº. 74/2015 do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos; no 
Decreto Estadual nº. 44.550/2007; e na Portaria Interministerial CGU/MF/MP 424/2016, e 
considerando o Programa de Aquisição de Alimentos Modalidade Incentivo 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 no ANEXO I deste 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/beneficiadoras de leite para fornecimento 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 Aptidão ao PRONAF, até a entrega do leite pasteurizado em Pontos de Distribuição e 
Unidades Recebedoras previamente indicadas pelo IDENE, que farão a distribuição do leite e/ou de 
refeições para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, na 
periodicidade a ser definida em contrato. 
 
A quantidade de leite estabelecida para cada município é denominada de “cota”. A metodologia de 
cálculo para definição da cota de cada município foi elaborada a partir dos seguintes critérios: 
 
• Demanda da população alvo; 
• Oferta de leite in natura da agricultura familiar na região; 
• Capacidade histórica de atendimento efetivo na região. 
 
Partindo do pressuposto de que os recursos são limitados e que não há expectativa de atendimento 
imediato à demanda total de beneficiários elegíveis, tais critérios foram estabelecidos no intuito de 
otimizar a execução do programa, ao considerar também a oferta de leite da agricultura familiar e 
capacidade real de execução pela média histórica.  
 
Dessa forma, a fórmula de cálculo utilizou os seguintes dados e indicadores sociais: 
• População historicamente atendida e priorizada (Entre 2 e 7 anos e acima de 60 anos) 
• Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$140,00 mensais 
• Número de unidades socioassistenciais da rede SUAS no município 
• Número de DAP’s ativas no município 
• Média de distribuição de leite por município na vigência do convênio 04/2013 
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Os municípios serão divididos em 3 lotes cujo credenciamento e contratação seguirá a prioridade 
abaixo definida, conforme a disponibilidade orçamentária. A composição dos lotes foi definida tendo 
como referência a capacidade real de atendimento medida pelo atendimento efetivo aos municípios 
previstos nos contratos celebrados nos últimos anos no âmbito do Chamamento Público IDENE 
nº01/2014: 
 
 Lote 1 – grupo de municípios atendidos em 2017, no total de 74; 
 Lote 2 – grupo de municípios atendidos em 2016, excluídos os já previstos no Lote 1, no total de 

54; 
 Lote 3 – demais municípios previstos para atendimento pelo programa, no âmbito do 

Chamamento Público IDENE nº 01/2014, no total de 64; 
 
Os municípios de cada lote serão credenciados individualmente e uma organização fornecedora não 
poderá se credenciar para mais da metade da cota diária de cada lote. A tabela com os lotes de 
municípios e as cotas diárias de cada estão apresentadas no Anexo I do presente Edital. 
 
As regras e informações relativas a cada fase do processo - captação, beneficiamento e distribuição – 
estão descritas na cláusula sétima do contrato que compõe o Anexo V do presente Edital 
 
1. CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES FORNECEDORAS E/OU BENEFICIADORAS DE LEITE  

 
1.1. A partir da lista de organizações inscritas no presente processo de chamamento público, o 

IDENE credenciará, prioritariamente, na seguinte sequência:  
 

1.1.1. Cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como pessoas jurídicas 
de direito privado, detentoras da Declaração de Aptidão 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/ou contratem o beneficiamento do leite 
e vendam o leite já pasteurizado ao Programa; 
 

1.1.2. Empresas beneficiadoras de leite que captem o leite do agricultor familiar, conforme o 
inciso III, §1º, art. 5º da Resolução 61/2013 do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos. 

 
1.1.3. As cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como pessoas 

jurídicas de direito privado, descritas no item 1.1.1, 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. 
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2. DA DOCUMENTAÇÃO  
 

2.1. A documentação para o credenciamento deverá ser apresentada em envelope fechado, 
contendo em sua parte externa a razão social da interessada e a identificação “CHAMAMENTO 
PÚBLICO IDENE nº. 02/2018”. 

 
2.2. Os envelopes para participação deverão ser apresentados para protocolo ou enviados via 

correio nas modalidades SEDEX, SEDEX 10, SEDEX 12 e SEDEX Hoje, para o endereço previsto no 
item 2.3 conforme tabela abaixo, entre os dias 09/02/2018 e o dia 23/02/2018, considerando que 
o expediente na Cidade Administrativa para protocolo de documentação se dá em dias úteis entre 
08:00 e 18:00. 

 
2.2.1. Os interessados que protocolarem a documentação no prazo disposto no item 2.2, e 

atenderem aos requisitos deste edital serão credenciados para contratações futuras a critério da 
Administração Pública e a distribuição do leite se destinará inicialmente aos municípios descritos no 
Lote 01. Para os demais lotes, de acordo com a disponibilidade orçamentária, serão publicadas 
portarias determinando prazo para entrega de documentação de credenciamento, nos termos deste 
edital.  

2.2.2. Para aqueles que apresentarem o pedido de credenciamento após a data prevista do item 
2.2, os processos serão analisados em data futura a ser divulgada no sitio eletrônico do sistema 
SEDINOR/IDENE e no site do programa. 

 
2.3. Endereço para protocolo de envelopes: 

 

REGIONAL RESPONSÁVEL  ENDEREÇO 

Belo 
Horizonte 

Lilian 
Auxiliadora 

Rezende 

Cidade Administrativa do Estado de Minas 
Gerais. Rodovia Papa João Paulo II, 4.000, 
Edifício Gerais, 8° andar 
Bairro: Serra Verde - CEP: 31630-901 

 
 
 

2.4. Somente serão considerados envelopes enviados pelo correio ou protocolados no protocolo 
central da Cidade Administrativa, conforme descreve o item 2.2. Caso a proposta seja encaminhada 
via correios, será considerada a data da postagem, para fins de aceitação da proposta para análise. 

 
2.5. O envelope deverá conter, obrigatoriamente, os documentos enumerados nos seguintes itens, 

apresentados em via original ou cópia devidamente autenticada. 
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2.5.1. 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 identidade e do CPF dos representantes legais da 

beneficiadora/organização. 
 

2.5.2.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Certificação sanitária emitida por órgão ou entidade responsável no âmbito municipal, 
estadual ou federal relativo ao produto a ser fornecido; 

b) Termo de Inspeção/Vistoria ou a declaração emitida por órgão ou entidade responsável no 
âmbito municipal, estadual ou federal que ateste a atualidade da certificação ou demonstre o 
acompanhamento sistemático pelo órgão competente, emitido até 60 dias anteriores à data de 
protocolo do pedido de credenciamento. 

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

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

 
 

2.5.3. REGULARIDADE FISCAL: 
 

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

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

b) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
c) Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, 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. 
 

2.5.4. REGULARIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA: 
 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, emitida nos últimos 06 (seis) 
meses; 
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2.5.5. OUTROS: 
 

a) (ANEXO II) - Ficha de credenciamento, emitida pelo representante legal do interessado, com 
firma reconhecida em cartório, informando o (s) município (s) de interesse;  

b) (ANEXO III) - Relação dos produtores vinculados à beneficiadora, em planilha eletrônica em 
mídia digital (CD ou pendrive), em número suficiente para atendimento ao município pleiteado, 
considerando o limite de aquisição de leite por produtor definido no art. 8º da Resolução Nº 74/2015 
do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos e no e art. 19º do Decreto Nº7.775/2012. 
Os produtores relacionados devem atender aos requisitos do artigo 6º da resolução supracitada. Os 
interessados em se credenciar para mais de um município deverão apresentar uma relação de 
produtores para cada município, não sendo permitido um mesmo produtor ser indicado em mais de 
uma relação. 

c) (ANEXO IV) - Declaração na qual conste, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos 
para sua participação 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 partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República de 1988; que possui condições para atender 
todo(s) o(s) Município(s) pleiteado(s) na ficha de credenciamento com a utilização de transporte 
refrigerado, bem como nas demais condições exigidas no presente edital; que possui interesse em 
celebrar contrato, conforme modelo previsto no Anexo V deste edital; que está ciente e de acordo 
com todas as regras, legislações, regulamentações e disposições pertinentes ao Programa Aquisição 
de Alimentos - Leite, bem como com os preços estabelecidos para o leite, previsto no item 8 deste 
edital; que respeitará, na captação do leite, o percentual mínimo de trinta por cento de mulheres no 
total de beneficiários fornecedores (§2º, art. 6º, da Resolução nº. 74/2015 do Grupo Gestor do 
Programa de Aquisição de Alimentos) 

d) Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos 
definidos pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos – GGPAA, quando for o caso. 

 
2.6. Qualquer alteração dos documentos e das condições de habilitação e qualificação deverão 

ser comunicadas oficialmente ao IDENE. 
 

2.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DE CREDENCIAMENTO: 
 
 

2.7.1. O interessado no chamamento público que possuir o Certificado de Registro Cadastral 
(CRC) emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – 
SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto 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, sendo 
desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada. 
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2.7.1.2. Os documentos exigidos para o credenciamento poderão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia autenticada.  

2.7.1.3. Para fins de credenciamento, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui 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 Município, serão 

considerados os seguintes critérios de desempate, consecutivamente: 
 

a) Cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como pessoas jurídicas de 
direito privado, detentoras da Declaração de Aptidão 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/ou que contratem o beneficiamento do 
leite e vendam o leite já pasteurizado ao Programa; 

 
b) Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em conformidade com o artigo 44 da Lei 

Complementar nº 123/06; 
 

c) Credenciada que possua sede na área de abrangência do Sistema SEDINOR/IDENE; 
 

d) Credenciada com maior percentual de produtoras mulheres aptas apresentadas. 
 

e) Credenciada com maior número de pequenos produtores aptos apresentados residentes no 
município pleiteado. Caso um produtor conste em mais de uma Relação de Produtores o mesmo será 
desconsiderado da contagem para fins de desempate. 

 
f) Menor distância a ser percorrida para distribuição do leite, considerando para este fim a 

distância entre o endereço apresentado para a sede da credenciada e a prefeitura do município 
pleiteado; 

 
 

3.2. Permanecendo o empate, após a aplicação dos critérios previstos no item anterior, o 
município pleiteado será dividido entre as credenciadas, de acordo com a proposta a ser elaborada 
pelo IDENE e validada pelas credenciadas; 
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4. DO RESULTADO DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O IDENE publicará o resultado deste Chamamento Público em seu site 
(www.idene.mg.gov.br) e no site do programa (www.leitevida.com.br), informando o 
credenciamento das organizações que apresentarem toda a documentação em conformidade com 
este edital e informará, no mesmo ato, a classificação das credenciadas, por Município, conforme 
critérios de desempate previstos no item 5 deste instrumento.  

 
5. DA CONTRATAÇÃO 

 
5.1. Após a publicação do ato de resultado, o representante legal da credenciada poderá ser 

convocado, por meio de fax, carta postal ou e-mail, para firmar o termo de contrato, conforme minuta 
prevista no ANEXO V.   

 
5.2.  A credenciada que apresentar certificação sanitária emitida em âmbito municipal, somente 

poderá ser contratada para fornecimento do leite no âmbito do Município a que se refere a 
certificação; 

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

 
5.4. 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.  

 
5.5. O representante legal da credenciada selecionada para determinado município deverá 

assinar o termo de contrato, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento 
da convocação.  

 
5.6. 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 estiver 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 V).  

6.2. Caberá ao contratado manter a distribuição regular da cota de leite definida em contrato.  
6.2.1. Caso seja identificado pelo IDENE o desabastecimento de um lote contratado, a credenciada 

será notificada a retomar o abastecimento e, caso o mesmo não seja reestabelecido no prazo 
determinado pela notificação, serão aplicadas as demais penalidades previstas no contrato. 

6.2.2. Esgotado o prazo estipulado para restabelecimento do abastecimento, para aqueles 
municípios com mais de um credenciado e, de maneira a se resguardar a continuidade do 
abastecimento à população beneficiada, a contratada terá o município retirado do contrato e a 

http://www.idene.mg.gov.br/
http://www.leitevida.com.br/
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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 atualizadas as Certidões de Regularidade Fiscal previstas no item 2.5.3 
 

7.2. Conforme a Resolução Nº 75, de 14 de setembro de 2016 definida pelo Grupo Gestor do 
Programa de Aquisição de Alimentos - GGPAA, o preço do litro de leite a ser pago será de R$ 2,08 
(dois reais e oito centavos), sendo R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) destinados ao 
beneficiário fornecedor (art. 6º, da Resolução nº. 74/2015 do Grupo Gestor do Programa de 
Aquisição de Alimentos) e R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) destinados à credenciada contratada. 

 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1. Informações e esclarecimentos adicionais sobre este Chamamento Público poderão ser 
obtidos no IDENE e seus escritórios regionais, ou ainda pelo endereço eletrônico 
leitepelavida@idene.mg.gov.br.  

 
8.2. O IDENE, a seu exclusivo critério, poderá revogar/anular o presente Edital, mediante 

publicação de ato e aviso aos interessados. 
 

 
Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Xavier Ferreira 
Diretor Geral do IDENE 

  

mailto:leitepelavida@idene.mg.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO 

NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - SEDINOR 

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE 

 

 

9 

 

 
IDENE 

DOCUMENTO 

   Nº_______ 

______ 
Assinatura 

ANEXO I  
 

RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS E COTAS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE 
COTA TOTAL LOTE 1: 52.695 LITROS 

LOTE 01 
Nº MUNICÍPIO COTA 

  

Nº MUNICÍPIO COTA 

1 ATALEIA               530  38 MONTE AZUL           1.053  

2 BERILO               478  39 MONTES CLAROS           5.468  

3 BERIZAL               303  40 MONTEZUMA               476  

4 BOCAIUVA           1.166  41 NINHEIRA               531  

5 BONITO DE MINAS               690  42 NOVA PORTEIRINHA               426  

6 BRASILIA DE MINAS           1.295  43 NOVO CRUZEIRO           1.284  

7 CAMPO AZUL               393  44 NOVORIZONTE               322  

8 CATUTI               400  45 PADRE CARVALHO               374  

9 CHAPADA DO NORTE               569  46 PAI PEDRO               511  

10 CHAPADA GAUCHA               667  47 PATIS               416  

11 CONEGO MARINHO               593  48 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ               517  

12 CORACAO DE JESUS           1.151  49 PINTOPOLIS               476  

13 
COUTO DE MAGALHAES DE 
MINAS 

              231  
50 

PONTO CHIQUE               387  

14 CURRAL DE DENTRO               373  51 PORTEIRINHA           1.384  

15 DATAS               301  52 PRESIDENTE JUSCELINO               226  

16 DIAMANTINA           1.255  53 PRESIDENTE KUBITSCHEK               256  

17 FRANCISCOPOLIS               456  54 RIACHINHO               463  

18 FREI GASPAR               317  55 RIACHO DOS MACHADOS               525  

19 FRUTA DE LEITE               420  56 RIO PARDO DE MINAS           1.348  

20 GLAUCILANDIA               251  57 RUBELITA               550  

21 GOUVEIA               350  58 SALINAS           1.244  

22 ICARAI DE MINAS               872  59 SANTA CRUZ DE SALINAS               459  

23 INDAIABIRA               365  60 SANTO ANTONIO DO RETIRO               581  

24 JANAUBA           1.528  61 SAO FRANCISCO           1.257  

25 JANUARIA           1.989  62 SAO JOAO DA LAGOA               378  

26 JAPONVAR               567  63 SAO JOAO DO PACUI               407  

27 JOSE GONCALVES DE MINAS               274  64 SAO JOAO DO PARAISO               706  

28 JOSENOPOLIS               378  65 SERRANOPOLIS DE MINAS               370  

29 JUVENILIA               489  66 SETUBINHA               670  

30 LADAINHA               751  67 TAIOBEIRAS               773  

31 LEME DO PRADO               261  68 TEOFILO OTONI           2.059  

32 LONTRA               532  69 TURMALINA               722  

33 LUISLANDIA               537  70 UBAI               588  

34 MALACACHETA               688  71 URUCUIA               528  

35 
MANGA           1.067  

72 
VARGEM GRANDE DO RIO 
PARDO 

              372  

36 MIRAVANIA               448  73 VERDELANDIA               488  

37 MONTALVANIA               818  74 VEREDINHA               347  
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ANEXO I  
 

RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS E COTAS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE 
COTA TOTAL LOTE 2: 30.634 LITROS 

LOTE 02 
Nº MUNICÍPIO COTA 

  

Nº MUNICÍPIO COTA 

1 ALMENARA     1.042  28 JOAIMA          741  

2 ANGELANDIA         479  29 JOAQUIM FELICIO          265  

3 ARACUAI         883  30 JURAMENTO          227  

4 ARICANDUVA         392  31 LAGOA DOS PATOS          317  

5 AUGUSTO DE LIMA         233  32 LASSANCE          360  

6 BUENOPOLIS         325  33 MAMONAS          458  

7 BURITIZEIRO         697  34 MATIAS CARDOSO          536  

8 CAPELINHA     1.321  35 MATO VERDE          486  

9 CAPITAO ENEAS         421  36 MEDINA          635  

10 CARBONITA         567  37 MINAS NOVAS      1.206  

11 CLARO DOS POCOES         337  38 MIRABELA          587  

12 CORONEL MURTA         417  39 MONTE FORMOSO          404  

13 ESPINOSA     1.395  40 NANUQUE          639  

14 FELICIO DOS SANTOS         353  41 OURO VERDE DE MINAS          498  

15 FELISBURGO         376  42 PALMOPOLIS          371  

16 FRANCISCO BADARO         381  43 PIRAPORA      1.135  

17 GAMELEIRAS         446  44 PONTO DOS VOLANTES          458  

18 IBIAI         401  45 RIO DO PRADO          357  

19 IBIRACATU         621  46 RUBIM          505  

20 ITACAMBIRA         376  47 SANTA FE DE MINAS          305  

21 
ITACARAMBI 

        684  48 
SAO GONCALO DO RIO        
PRETO          215  

22 ITAMARANDIBA     1.032  49 SAO JOAO DA PONTE          978  

23 ITAOBIM         522  50 SAO JOAO DAS MISSOES          656  

24 ITINGA         701  51 SAO ROMAO          475  

25 
JENIPAPO DE MINAS 

        368  52 
SENADOR MODESTINO 
GONCALVES          327  

26 JEQUITAI         379  53 VARZEA DA PALMA          765  

27 JEQUITINHONHA         829  54 VIRGEM DA LAPA          750  
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ANEXO I 

RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS E COTAS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE 
COTA TOTAL LOTE 3: 26.020 LITROS 

LOTE 03 
Nº MUNICÍPIO COTA 

  

Nº MUNICÍPIO COTA 

1 AGUAS FORMOSAS         469  33 MACHACALIS         217  

2 AGUAS VERMELHAS         355  34 MANTENA         756  

3 BANDEIRA         379  35 MATA VERDE         429  

4 BERTOPOLIS         270  36 MATERLANDIA         279  

5 BOTUMIRIM         465  37 MENDES PIMENTEL         294  

6 CACHOEIRA DE PAJEU         358  38 MONJOLOS         176  

7 CAMPANARIO         210  39 MORRO DA GARCA         190  

8 CARAI         651  40 NOVA BELEM         308  

9 CARLOS CHAGAS         328  41 NOVA MODICA         289  

10 CATUJI         383  42 NOVO ORIENTE DE MINAS         424  

11 CENTRAL DE MINAS         274  43 OLHOS D AGUA         322  

12 COMERCINHO         471  44 PADRE PARAISO         496  

13 CORINTO         400  45 PAVAO         393  

14 CRISOLITA         290  46 PEDRA AZUL         615  

15 CRISTALIA         430  47 PESCADOR         266  

16 CURVELO     1.456  48 POTE         637  

17 DIVISA ALEGRE         222  49 RIO VERMELHO         677  

18 DIVISOPOLIS         299  50 SABINOPOLIS         431  

19 ENGENHEIRO NAVARRO         306  51 SALTO DA DIVISA         297  

20 FELIXLANDIA         388  52 SANTA HELENA DE MINAS         324  

21 FRANCISCO DUMONT         250  53 SANTA MARIA DO SALTO         272  

22 FRANCISCO SA         744  54 SANTO ANTONIO DO ITAMBE         308  

23 FRONTEIRA DOS VALES         291  55 SANTO ANTONIO DO JACINTO         462  

24 GRAO MOGOL         573  56 SANTO HIPOLITO         162  

25 GUARACIAMA         315  57 SAO FELIX DE MINAS         239  

26 INIMUTABA         221  58 SAO JOAO DO MANTENINHA         202  

27 ITABIRINHA DE MANTENA         346  59 SAO JOSE DO DIVINO         254  

28 ITAIPE         433  60 SERRA AZUL DE MINAS         357  

29 ITAMBACURI         636  61 SERRA DOS AIMORES         231  

30 JACINTO         522  62 SERRO         540  

31 JAIBA     1.102  63 UMBURATIBA         179  

32 JORDANIA         319  64 VARZELANDIA         838  
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ANEXO II 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO IDENE Nº 02/2018 
 

FICHA DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES FORNECEDORAS E/OU BENEFICIADORAS DE 
LEITE NO ÂMBITO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – LEITE  

 
DADOS DA BENEFICIADORA 

Razão Social da fornecedora/beneficiadora:  
 
Nome Fantasia: 

CNPJ:  
 
Endereço: 
 
 
Telefone: 
 
E-mail: 
 
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: 
 

 

Município (s) de interesse: 
 
 
 
Local/Data:  
 
Assinatura do Representante Legal: 
 

FIRMA RECONHECIDA EM 

CARTÓRIO 
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ANEXO III 
 

RELAÇÃO DE PRODUTORES PROPOSTA EDITAL IDENE 02/2018 
MUNICÍPIO PLEITEADO: _______________________________________ 

 

RELAÇÃO DE PRODUTORES - EDITAL IDENE 02/2018 

Nº NOME  CPF 
MUNICÍPIO DE 

RESIDÊNCIA 
DAP 

VALIDADE 
DAP 

TELEFONE 
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ANEXO IV 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO IDENE Nº. 02/2018 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

A ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA/BENEFICADORA 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 impeditivos para sua participação 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 partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República de 1988. 

 
 Que possui condições para atender todo (s) o (s) Município (s) pleiteado (s) na FICHA DE 
CREDENCIAMENTO (ANEXO II), com a utilização de transporte refrigerado. 
 

Que possui interesse em celebrar contrato, que está ciente e de acordo com todas as regras, 
legislações, regulamentações o e disposições pertinentes ao Programa Aquisição de Alimentos - Leite, 
bem como com os preços estabelecidos para o leite, previsto no item 4.2 deste edital. 

 
 Que respeitará, na captação do leite, o percentual mínimo de trinta por cento de mulheres no 
total de beneficiários fornecedores (§2º, art. 6º, da Resolução nº. 74/2015 do Grupo Gestor do 
Programa de Aquisição de Alimentos). 
 
 
 
 

_______________________________________, ______ de _____________________________ de 2018. 
 
 

_________________________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 

FIRMA RECONHECIDA EM 

CARTÓRIO 
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ANEXO V 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO IDENE nº. 02/2018 
 

 

 

 

CONTRATO nº. /2018 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E 

NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE E 

____________________________ 

 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Fundamento: Art. 25, da Lei Federal nº. 8.666/93 C/C Chamamento Público IDENE Nº 

001/2018. 

 

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE, 

autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de 

Minas Gerais - SEDINOR, criada pela Lei 14.171, de 15 de janeiro de 2002, inscrita no CNPJ de nº. 

04.888.232/0001-89, com sede na Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Edifício Gerais, 8° andar, Serra 

Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-901, representada neste ato pelo Diretor Geral do IDENE, Sr. 

Gustavo Xavier Ferreira, MASP 1385184-5, brasileiro, casado, inscrito no CPF de nº. 057.858.486-78, 

doravante denominado CONTRATANTE, e _________, inscrito (a) no CNPJ de nº________, com sede na 

______________, representado neste ato pelo seu representante legal, Sr.(a)___________,portador (a) da 

carteira de identidade de n° ________, inscrito (a) no CPF de nº ______, doravante denominada 

CONTRATADA. RESOLVEM, nos termos do Convênio 004/2013-SESAN, celebrado entre a União, 

por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS e o Governo do Estado de Minas 

Gerais, e na Resolução nº 74/2017 do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - GGPAA, 

celebrar o presente contrato, para implementação do “Programa de Aquisição de Alimentos - Leite - 

Leite Pela Vida”, nos termos do art. 19 da Lei nº 10.696/03 e da Lei 8.666/93, mediante seguintes 

cláusulas e condições: 

 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a captação, o beneficiamento e a distribuição de leite 

pasteurizado integral, no âmbito do “Programa de Aquisição de Alimentos – Modalidade Incentivo à 

Produção e Consumo de Leite – PAA - Leite”, nos municípios: _________, conforme especificação do lote 

_____, nos termos do Anexo I do Edital de Chamamento Público IDENE Nº 02/2018. 

 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA declara estar de acordo em realizar a captação, o 

beneficiamento e a distribuição do leite, objeto deste contrato, com observância às cláusulas 
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pactuadas, respeitando os normativos do Programa e sujeitando-se às eventuais alterações que 

venham a ser introduzidas no mesmo, bem como às instruções eventualmente baixadas pelo Grupo 

Gestor do PAA, que se presumirão conhecidas pela CONTRATADA, quando publicadas em diário 

oficial ou comunicadas mediante correspondência expedida, sob registro postal ou protocolo. 

 

Parágrafo Segundo: O total de leite a ser captado e distribuído pela CONTRATADA, previsto neste 

instrumento, contempla a distribuição de leite para ________dias por semana perfazendo um total de 

_______ entregas por mês, no período de vigência do contrato. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA  

A vigência deste instrumento será de _________________ até _____________, podendo ser prorrogada 

mediante a assinatura de termo aditivo, se de acordo estiverem as partes, nos termos do artigo 57 da 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

3. CÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR: 

O valor do presente contrato é de R$ __________ (_________________), e se refere ao fornecimento de _______ 

litros de leite no período de vigência estipulado na CLÁUSULA SEGUNDA. 

 

Parágrafo Primeiro: O IDENE repassará à CONTRATADA o valor de R$ 0,84 (oitenta e quatro 

centavos) e ao produtor R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos), por litro de leite entregue, 

totalizando o valor de R$ 2,08 (dois reais e oito centavos) por litro de leite. 

 

Parágrafo Segundo: Será processado o ressarcimento da ordem de 2,3% sobre os valores pagos 

referentes ao INSS dos produtores rurais, quando solicitados, conforme descrito no item 5.2, 

ressalvando-se que em caso de incidência de juros ou multas provenientes por atraso no 

recolhimento, serão ressarcidos somente os valores referentes ao INSS, GILRAT (Grau de Incidência 

de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho) e outras entidades.  

Dessa forma, o IDENE repassará o valor de R$ ________para o ressarcimento referente ao fornecimento 

de _____litros de leite.  

 

 

Parágrafo Terceiro: Caso os valores unitários acima estabelecidos sejam alterados por 

determinação do Governo Federal ou pela CONTRATANTE, serão realizados termos aditivos ao 

contrato para incorporação dos reajustes. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão creditados em conta bancária da CONTRATADA, no 

Banco _______, Agência _______, Conta Corrente nº_________, até 30 (trinta) dias após o recebimento e 

aprovação pelo IDENE, da nota fiscal acompanhada da devida autorização de crédito aos produtores, 

emitida pela CONTRATADA. Toda a documentação mencionada deverá ser assinada pelos 
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responsáveis, conforme modelos estabelecidos no “SisLeite”. O processo de pagamento será mensal 

e deverá ser endereçado ao escritório regional do IDENE, respectivamente responsável pela 

fiscalização deste instrumento contratual, em até cinco dias úteis após o fechamento do mês. 

 

Parágrafo Segundo: Para efeito dos pagamentos mensais, será observada a documentação de 

habilitação atualizada da CONTRATADA. Caso constatadas irregularidades, a CONTRATADA será 

notificada para que seja (m) regularizada (s) a (s) pendência (s). 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS TRIBUTOS 

Parágrafo Primeiro: Além da isenção de ICMS, prevista no Decreto Estadual nº. 43.777/2004 para 

o Programa, não haverá incidência de nenhum outro imposto/ contribuição e/ou tarifa sobre a 

quantia a ser repassada aos beneficiários produtores. 

 

Parágrafo Segundo: É responsabilidade da empresa adquirente o recolhimento das contribuições 

incidentes sobre a comercialização da produção rural, conforme previsto no artigo 184, inciso IV, da 

IN RFB Nº971/2009. Estão destinados recursos do convênio para o recolhimento da alíquota de INSS 

no patamar de 2,3% sobre o total do leite vendido pelo produtor, visando garantir o direito à 

aposentadoria especial rural dos produtores. Conforme IN RFB Nº 1071/2010, a composição da 

alíquota é discriminada da seguinte forma: 2% (dois por cento) para a Previdência Social, 0,1% (um 

décimo por cento) para GILRAT e 0,2% (dois décimos por cento) para o SENAR, incidentes sobre a 

receita bruta da comercialização, mediante dedução desta. O recolhimento deverá ser efetuado no 

prazo previsto no art. 80 da IN RFB Nº 971/2009, inciso III –“a partir da competência novembro de 

2008, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência”. 

 

5.1. Desta forma, fica a CONTRATADA, responsável pelo recolhimento do INSS dos beneficiários 

produtores vinculados ao Programa, por meio de extrato de INSS emitido pelo “SisLeite” e 

preenchimento e pagamento da guia GPS, obedecendo os prazos legais; 

5.2. O ressarcimento dos valores pagos a título de INSS será feito mediante a apresentação da 

seguinte documentação: 

5.2.1. Guia GPS paga com a devida autenticação eletrônica; 

5.2.2. Extrato emitido pelo “SisLeite”, no qual conste de forma individualizada os dados dos 

produtores, Nome; CPF; DAP; Quantidade fornecida; Valor fornecido e Valor recolhido, datado e 

assinado pelo representante legal da CONTRATADA. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

-2421.20.608.129.4515.0001 – 339030 – Fontes 24.1 – 71.3 

-2421.20.608.129.2069.0001 – 339030 – Fontes 24.1 – 71.3 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA OPERACIONALIZAÇÃO 

A execução do objeto deste contrato, nas suas etapas de captação; distribuição e comprovação da 

entrega do leite, deverá ser realizado em conformidade com os procedimentos a seguir 

discriminados, obedecendo às regras do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade Incentivo 

à Produção e ao Consumo de Leite – PAA-LEITE, denominado “Leite Pela Vida” no âmbito do Estado 

de Minas Gerais. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as instruções a seguir, sob 

risco de incorrer nas penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA e seguintes. 

 

7.1. DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISLEITE 

7.1.1. No Ato da assinatura deste instrumento, o representante da contratada, deverá solicitar o 

login e senha de acesso do Sistema Informatizado de Gestão do Programa, doravante denominado 

“SisLeite”, acessado pelo endereço eletrônico: http://leitevida.com.br/. 

7.1.2.  Os procedimentos operacionais relativos aos lançamentos dos dados na plataforma 

“SisLeite”, serão instruídos pelo Manual de Operações Básicas – MOB disponibilizado ao 

CONTRATADO pela CONTRATANTE. 

7.1.3.  Para todos os fins, será de responsabilidade da CONTRATADA a correta utilização do 

“SisLeite”, bem como a liberação do acesso a seus funcionários ou a terceiros que ela venha a 

autorizar. 

 Incumbe à CONTRATADA realizar o cadastro no “SisLeite” dos produtores indicados por ela na 

proposta apresentada à comissão de credenciamento, sendo permitido o cadastro de novos 

produtores conforme definido no item 7.2.6 deste contrato 

7.2. DOS PROCEDIMENTOS PARA CAPTAÇÃO DO LEITE IN NATURA 

7.2.1. A Captação do leite in natura será realizada junto aos produtores indicados na proposta de 

credenciamento e cadastrados no sistema, conforme destacado no item 7.1.4; 

7.2.2. Somente será permitida a aquisição de leite de produtores que atendam aos requisitos 

previstos no art. 6º da Resolução GGPAA Nº. 74 de 23 de novembro de 2015 que apresentem a 

Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP, regulamentada pela Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário e, ainda realizem a vacinação do rebanho, conforme 

legislação pertinente. 

7.2.3. É expressamente vedada a captação de produtores que residam fora da área de atuação do 

programa. 

7.2.4. Para o cadastramento do produtor que se enquadre no perfil do programa, será necessário: 

Levantamento dos dados do produtor; preenchimento da ficha digital no “SisLeite’; impressão do 

formulário de cadastro para assinatura do beneficiário produtor; juntada da documentação 

comprobatória dos dados apresentados no formulário de cadastro; remessa física e digital do 

referido formulário para o escritório regional do IDENE. Somente será validado o cadastro que 

estiver corretamente preenchido e assinado, pelo produtor, em todas as páginas que o compõem, o 

qual somente será considerado completo quando apresentar anexados os seguintes documentos: 

extrato da DAP atualizado; cópia da identidade; CPF do produtor; comprovante de inscrição 

http://leitevida.com.br/
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CADÚNICO (NIS); ficha sanitária animal ou cópia do cartão de vacina dos animais devidamente 

preenchido e carimbado, emitido por órgão competente; cópia do cartão bancário do produtor e 

declaração bancária onde se possa aferir Banco, Agência, Conta e data de abertura de conta para 

crédito dos valores devidos aos produtores; comprovante de residência; 

7.2.5. A validação que trata o item 7.2.4, dar-se-á por meio da análise das informações e 

documentos apresentados no cadastro produtor. Esta validação será feita exclusivamente por agente 

público vinculado à CONTRATANTE, que posteriormente procederá a habilitação do produtor no 

SisLeite. A validação deverá incluir no mínimo as seguintes verificações 

7.2.5.1. Verificar se todas as páginas do cadastro estão assinadas em conformidade com o 

documento de identificação apresentado; 

7.2.5.2. Verificar se todas as informações e documentos obrigatórios estão devidamente 

preenchidas e apresentadas; 

7.2.5.3. Verificar a validade da DAP; 

7.2.5.4. Verificar se a ficha sanitária animal ou cartão de vacinação do rebanho está atualizado e 

em nome de um dos titulares da DAP apresentada. 

7.2.5.5. Verificar se todos os dados informados no cadastro digital condizem com os documentos 

assinados pelo produtor; 

7.2.5.6. A validação pode ocorrer ainda de forma presencial, cabendo ao fiscal de contrato 

determinar a modalidade de entrevista com o produtor, podendo esta ocorrer na propriedade 

indicada no cadastro, na sede do IDENE, ou outro local por ele definido à conveniência da 

administração. Para tal é imprescindível que conste um telefone do produtor, por meio do qual o 

mesmo possa ser contactado para a marcação da entrevista de validação.  

7.2.6. É permitida e incentivada a inserção de novos produtores ao programa.  O IDENE irá fazer a 

análise dentro do mês de solicitação e se possível a habilitação para distribuição no mês subsequente, 

desde que a documentação seja encaminhada até o 5º dia útil de cada mês. Os cadastros protocolados 

após o 5º dia útil serão processados no mês posterior. 

7.2.7. A captação do leite in natura deverá ser realizada na propriedade do produtor ou em tanque 

comunitário de expansão, com a utilização de caminhão tanque refrigerado. 

7.2.8. É expressamente vedada a cobrança de frete do produtor. 

7.2.9. O leite integral pasteurizado, conforme padrões técnicos especificados na legislação em 

vigor, deverá ser envasado em embalagens lacradas de forma a manter a qualidade do produto no 

modelo padrão a ser indicado pelo CONTRATANTE, garantindo a visibilidade da data de validade, 

sendo proibida qualquer outra forma de propaganda e/ou publicidade na embalagem. 

7.2.10.  Para o total de leite adquirido mensalmente de cada produtor, deverá ser emitida a Nota 

Fiscal de entrada (aquisição). Cópia desta deverá ser juntada ao processo de pagamento de forma 

física e por meio do “SisLeite”. É necessária, ainda, a entrega da nota fiscal original ao produtor para 

conhecimento e aferição dos valores que serão pagos pela CONTRATANTE pelo leite in natura 

fornecido no âmbito do Programa. 
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7.3. DOS PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE 

7.3.1. A distribuição do leite pasteurizado integral se dará em pontos de distribuição e em 

unidades recebedoras previamente cadastradas pela CONTRATANTE; 

7.3.2. A CONTRATADA deve realizar as entregas do leite na periodicidade definida no parágrafo 

segundo da CLÁUSULA PRIMEIRA; 

7.3.3. O cadastramento e a vinculação de pontos de distribuição e unidades recebedoras são de 

responsabilidade da CONTRATANTE, respeitando-se os limites territoriais do município (área 

urbana e zona rural); 

7.3.4. Para cada ponto de distribuição e unidade recebedora, conforme a demanda e quantitativo 

de beneficiários, o CONTRATANTE definirá a cota diária a ser distribuída, respeitando a cota máxima 

do município; 

7.3.5. Para efeito de controle, as informações e recibos relativos à distribuição do leite serão 

tratados de forma diária; 

7.3.6. Para cada distribuição de leite no ponto ou unidade recebedora deverá ser emitido um 

recibo relativo ao dia correspondente. 

7.3.6.1. Os agentes públicos e os parceiros das unidades recebedoras são orientados pela 

CONTRATANTE a não receber o leite, sem a apresentação do recibo de distribuição, o que é 

expressamente proibido. Os recibos deverão ser assinados pelo agente público em 03 (três) vias, 

devendo ser mantida 01 (uma) via junto ao ponto/unidade, 01 (uma) via de controle da beneficiadora 

e 01 (uma) via para composição do processo de pagamento; 

7.3.7. Na última entrega mensal, será emitido recibo, para assinatura do agente público 

responsável pelo recebimento e distribuição de leite, discriminando o quantitativo distribuído no 

mês; 

7.3.8. O transporte do leite até os locais de entrega deverá ser realizado em caminhões 

refrigerados; 

7.3.9. Nos pontos de distribuição, visando garantir a conservação adequada do leite a ser 

entregue, a CONTRATADA está obrigada a disponibilizar freezer em quantidade suficiente para o 

acondicionamento; 

7.3.10. Considerando o disposto no item 7.3.9, a CONTRATADA enviará mensalmente materiais 

para a higienização do ponto de distribuição e do freezer;  

7.3.11. Incumbirá à CONTRATADA organizar a logística de distribuição, de forma a possibilitar a 

apuração do quantitativo do leite entregue no ponto ou unidade recebedora pelo agente público, no 

momento da entrega, devendo ser reposto, no mesmo dia, o leite que não apresente condições ideais 

de consumo e que, porventura, esteja em embalagens danificadas. 

 

7.4. DO CONTROLE DE QUALIDADE 

7.4.1. A CONTRATADA é objetivamente responsável pela qualidade do leite entregue, devendo 

garantir a avaliação técnica em laboratório ou entidade de pesquisa previamente indicada ao 

CONTRATANTE; 

7.4.2. Incumbe à CONTRATADA arcar com os custos da avaliação técnica citada no item anterior; 
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7.4.3. O recolhimento das amostras será realizado sem aviso prévio, pelos técnicos da 

CONTRATANTE ou por pessoas por ele autorizadas, mediante apresentação de documento de 

autorização assinado pelo Fiscal do Contrato, à conveniência da Administração Pública; 

7.4.4. A CONTRATADA deverá enviar correspondência ao laboratório autorizando o recebimento 

de amostras da CONTRATANTE. O resultado das análises será encaminhado à Gerência do Programa 

e a fatura para pagamento será enviada à sede da CONTRATADA. 

7.4.5. Para fins de levantamento médio dos custos com a análise, deve a contratada estimar no 

mínimo uma análise bimestral da qualidade do leite, sem prejuízo do item 7.4.3, e ainda se 

considerando os testes físico-quimico e microbiológico. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

8.1.1. Designar e indicar os servidores da Administração que atuarão como gestor e fiscal neste 

CONTRATO e comunicar à CONTRATADA acerca de tal designação; 

8.1.2. Exercer o controle e fiscalização da execução do presente instrumento, especialmente 

quanto aos procedimentos expostos na CLÁUSULA SÉTIMA e das atividades desenvolvidas pela 

CONTRATADA por meio dos servidores designados como gestor e fiscal, bem como do Comitê Gestor 

do Programa e de instituições parceiras; 

8.1.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 

atinentes ao objeto contratual, respeitando as atribuições dos níveis de responsabilidades, quais 

sejam: fiscal/gestor do contrato; gerencia/diretoria regional; gerencia/diretoria de programas e 

Diretoria Geral; 

8.1.4. Aprovar, por meio do escritório regional, a relação dos beneficiários produtores que irão 

fornecer o leite para beneficiamento; 

8.1.5. O escritório regional do IDENE apresentará à CONTRATADA a relação das unidades 

recebedoras e pontos de distribuição cadastrados, em cada município com as respectivas cotas de 

leite, vinculando-os ao contrato por meio do “SisLeite”; 

8.1.6. Gerenciar, em conjunto com o Comitê Gestor Municipal, o quantitativo de leite a ser 

entregue pela CONTRATADA nos pontos e unidades recebedoras, de forma a garantir a conexão entre 

a quantidade de beneficiários ativos nos pontos e a quantidade de leite enviado para o mesmo, e 

ainda a quantidade de leite demandado pela unidade recebedora, e a quantidade entrega na mesma. 

8.1.7. O escritório regional do IDENE é responsável pela recepção, conferência e validação dos 

documentos que compõem os processos de pagamento, tendo a responsabilidade de verificar a 

correta execução do objeto pactuado e envio para a sede do órgão para processamento da despesa; 

8.1.8. Após o cumprimento do item 8.1.7, o IDENE efetuará os pagamentos devidos, nas condições 

estabelecidas neste CONTRATO, verificada a comprovação da execução do objeto pela CONTRATADA, 

conforme estabelecido na CLÁUSULA NONA; 

8.1.9. Realizar o ressarcimento à CONTRATADA dos valores referentes ao recolhimento do INSS 

dos beneficiários produtores, conforme explicitado na CLÁUSULA QUINTA; 
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8.1.10. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada nos serviços prestados; 

8.1.11. Realizar o recolhimento das amostras para análise da qualidade do leite, conforme consta 

no item 7.4.3; 

8.1.12.  Comunicar ao órgão de inspeção responsável pela qualificação técnica da beneficiadora 

(SIM, IMA ou SIF) quanto a quaisquer irregularidades da CONTRATADA das quais o IDENE tome 

conhecimento via denúncia ou visita de fiscalização, para devida verificação e providências. 

 

8.2. São obrigações da CONTRATADA 

8.2.1. Prestar os serviços contratados com padrão de qualidade, regularidade, segurança, 

atualidade e eficiência, conforme as normas estabelecidas neste CONTRATO, no Edital de 

Chamamento nº XXXX/2018, bem como as legislações pertinentes, devendo providenciar a imediata 

reparação de quaisquer irregularidades; 

8.2.2. Manter, durante toda a execução do CONTRATO, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no chamamento e contratação; 

8.2.3. Manter o sigilo e a inviolabilidade dos dados pessoais dos beneficiários fornecedores e 

consumidores do programa que porventura a contratada tenha acesso em função da execução dos 

serviços prestados; 

8.2.4. O leite pasteurizado, conforme padrões técnicos especificados na legislação em vigor, deverá 

ser envasado em embalagens lacradas, de forma a manter a qualidade do produto e que contenham 

as logomarcas estabelecidas pelo CONTRATANTE, vedada qualquer outra forma de propaganda e/ou 

publicidade; 

8.2.5. Indicar um representante ao CONTRATANTE para responder pela execução do contrato, 

disponível em horário comercial, por meio telefônico e/ou outro meio eletrônico; 

8.2.6. Prestar todos os esclarecimentos à CONTRATANTE sobre a execução deste contrato e 

informar, imediatamente, qualquer fato extraordinário, que ocorra durante a sua vigência, para 

adoção das medidas cabíveis; 

8.2.7. Permitir e facilitar o acesso de representantes do CONTRATANTE, membros da 

Controladoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado, bem como do Ministério de 

Desenvolvimento Social - MDS, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União aos 

locais de execução deste CONTRATO e a todos os documentos relativos à execução do objeto, 

prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas. 

 

8.3. São obrigações da CONTRATADA especificamente relacionadas à operacionalização do 

objeto contratual, nos termos da Cláusula SEGUNDA: 

8.3.1. Captar o leite somente dos produtores rurais previamente cadastrados e aprovados pelo 

CONTRATANTE, respeitando o percentual mínimo de 30% de produtoras mulheres; 

8.3.2. Manter atualizado o Sistema de Monitoramento do Programa, de acordo com as orientações 

do CONTRATANTE, condição imprescindível para o processo de pagamento; 

8.3.3. Manter a relação dos produtores vinculados com todas as condições exigidas para 

habilitação durante todo o período da captação, principalmente no que se refere à validade da DAP, 
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conforme CLÁUSULA SÉTIMA – DA OPERACIONALIZAÇÃO, cabendo ainda à CONTRATADA ressarcir 

aos cofres públicos os valores eventualmente pagos referentes ao leite captado de produtor cuja DAP 

tenha vencido ou expirado; 

8.3.4. Garantir a visibilidade da data de validade dos produtos nas embalagens próprias do 

Programa, bem como todas as informações necessárias, conforme legislação em vigor; 

8.3.5. Realizar a entrega do leite em todos os pontos de distribuição e unidades recebedoras, 

definidos pelo IDENE, nos dias e horários a serem acordados, na periodicidade definida no parágrafo 

segundo da CLÁUSULA PRIMEIRA; 

8.3.6. Garantir a entrega de toda a cota contratada para os devidos pontos de distribuição e 

unidades recebedoras, apresentadas pelo escritório regional do IDENE e vinculados ao contrato por 

meio do “SisLeite”; 

8.3.7. Comprovar o cumprimento do objeto deste contrato em conformidade com a CLÁUSULA 

NONA deste Instrumento; 

8.3.8. Realizar o recolhimento do INSS dos beneficiários produtores, conforme descrito no item 

5.1; 

8.3.9. Garantir o acondicionamento adequado do leite em todas as etapas da captação e da 

distribuição, conforme descrito na CLÁUSULA SÉTIMA – DA OPERACIONALIZAÇÃO; 

8.3.10. Apoiar as instituições parceiras no processo de conservação do leite nos Pontos de 

Distribuição, por meio da disponibilização de freezers, garantindo as condições tecnicamente 

recomendáveis para assegurar a qualidade do produto aos beneficiários consumidores, conforme 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA OPERACIONALIZAÇÃO; 

8.3.11. Responsabilizar-se pela qualidade dos seus produtos, através da avaliação técnica em 

laboratório ou entidade de pesquisa, conforme descrito na CLÁUSULA SÉTIMA – DA 

OPERACIONALIZAÇÃO, item 7.4; 

8.3.12. No caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior que acarrete a diminuição da 

captação e ou entrega do leite, a CONTRATADA deve comunicar IMEDIATAMENTE à CONTRATANTE, 

para análise e tomada de medidas cabíveis, concomitantemente, proceder a entrega de forma 

proporcional entre os pontos de distribuição; 

8.3.13. Caso ocorra o desabastecimento, por desinteresse dos beneficiários produtores, deve ser 

comunicado formalmente ao IDENE com 10 dias de antecedência; 

8.3.14. Após esgotadas todas as tentativas para restabelecimento ao atendimento da cota 

contratada e persistindo o desabastecimento citado no item 8.3.12, de maneira a se resguardar a 

continuidade do abastecimento à população beneficiada, para os municípios com mais de um 

credenciado a contratada terá o município retirado do contrato e a segunda credenciada será 

imediatamente convocada para assinatura de contrato e regularização do abastecimento. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO 

9.1. A comprovação do cumprimento do objeto deste contrato, pela CONTRATADA, deve se dar nos 

termos da presente cláusula, como condição para a realização do pagamento; 
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9.1.1. A CONTRATADA deverá para cada mês de execução, emitir a nota fiscal de saída, no primeiro 

dia útil do mês subsequente. Esta nota fiscal deverá apresentar, por item, o correspondente à 

aquisição do leite in natura e o beneficiamento, ou seja, o leite pasteurizado;  

9.1.1.1. Por ser a nota de venda para o CONTRATANTE, esta deverá ser emitida após a emissão 

das notas fiscais de entrada (aquisição) dos produtores; 

9.1.2. A CONTRATADA deverá encaminhar, mensalmente, além dos documentos descritos no item 

9.2, o comprovante de captação do leite dos produtores, com as respectivas assinaturas dos 

produtores, conforme modelo definido e disponibilizado no SISLEITE. Tal comprovante deverá ser 

encaminhado juntamente com o processo de pagamento do mês subsequente, sendo, portanto, que 

sua não apresentação será considerada como descumprimento de cláusula contratual; 

9.2. Realizados os procedimentos no “SisLeite”, a CONTRATADA deverá enviar ao CONTRATANTE 

os seguintes documentos: 

a) Nota fiscal global do produto distribuído no período; 

b) Nota Fiscal dos produtores; 

c) Autorização para o IDENE realizar o pagamento diretamente aos produtores; 

d) Extrato de fornecimento; 

e) Extrato de distribuição; 

f) Recibos diários comprovando a distribuição diária do produto. 

g) Recibo mensal com o total de leite distribuído no período. 

Parágrafo Primeiro: A documentação indicada nos itens 9.2 alíneas “c”; “d”; “e”; “f”; “g” terão 

modelos específicos e estabelecidos pelo CONTRATANTE e deverão ser encaminhados pela 

CONTRATADA, mensalmente. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

O não cumprimento das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA, sujeitar-se-á às 

penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, caracterizando-se como infração 

contratual a contratada que: 

a) não executar de forma total ou executar parcialmente as obrigações assumidas no ato da 

contratação;  

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA que cometer quaisquer das infrações apontadas nesta 

cláusula estará sujeita, sem prejuízo de eventual responsabilização civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

 

10.1. Advertência; 

10.1.1. Será aplicada à advertência nos casos de descumprimento de qualquer uma das obrigações 

da CONTRATADA, descritas na CLÁUSULA OITAVA; 
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10.1.2. Caso haja o cometimento reiterado das faltas que provocaram a aplicação da penalidade de 

advertência, A CONTRATANTE poderá aplicar a penalidade de multa e/ou ainda rescindir 

unilateralmente o contrato com A CONTRATADA. 

 

10.2. Multa; 

10.2.1.  Será aplicada a multa pelo descumprimento reiterado das obrigações previstas nos itens 

8.3.1 a 8.3.13 da CLÁUSULA OITAVA. 

10.2.2. A pena de multa consiste na aplicação de valor pecuniário. O valor pecuniário poderá 

chegar ao índice de 10 % (dez por cento) do valor pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, 

referente à fatura do mês em que se verificou a irregularidade. Para recolhimento da referida multa, 

será emitido Documento de Arrecadação Estadual (DAE).  

10.2.2.1. Para o descumprimento dos itens 8.3.2; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.9; 8.3.10 e 8.3.13 será aplicado 

o índice de 5%. 

10.2.2.2. Para o descumprimento dos itens 8.3.1; 8.3.3; 8.3.6; 8.3.7; 8.3.8; 8.3.11 e 8.3.12 será 

aplicado o índice de 10%. 

10.2.3. O pagamento da multa que trata o item 10.2.2, não exime à contratada de restituir aos 

cofres públicos quaisquer prejuízos que por ventura tenha causado ao erário, em decorrência do 

cumprimento deste contrato. 

 

10.3. Suspensão temporária; 

10.3.1. A aplicação da sanção “suspensão temporária” acarreta a proibição de participar de 

licitações e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos.  

 

10.4. Declaração de Inidoneidade; 

10.4.1. Para as faltas gravíssimas, previstas nos itens “c”; “d”; “e” da CLÁUSULA DÉCIMA: DAS 

PENALIDADES, em que além da inexecução do contrato, acarrete em graves prejuízos à 

Administração Pública, deve-se ainda, ser aplicada a declaração de inidoneidade. A declaração de 

inidoneidade impede o envolvido de contratar com a Administração, a princípio, por um prazo 

indeterminado; assim como no caso da suspensão temporária, a aplicação desta penalidade é seguida 

da rescisão unilateral do contrato. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições 

estabelecidas neste CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, 

mediante notificação, por meio de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento. Fica à critério da CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos 

termos desta Cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste CONTRATO e as demais penalidades 

previstas na Lei nº 8.666/93. 

11.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no 

artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 
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11.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à 

CONTRATADA, aviso prévio, com antecedência de 10 (dez) dias. 

11.4. Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do artigo 78 da Lei nº 

8.666/93. 

 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

Na execução do objeto deste contrato serão observadas as determinações que se seguem: 

Parágrafo Primeiro: É política do Estado de Minas Gerais zelar pela ética e profissionalismo na 

gestão pública. Tendo por base estes princípios, CONTRATADO e CONTRATANTE deverão se ater aos 

princípios éticos e de responsabilidade para a execução deste contrato.  

Em consequência desta política, o Estado de Minas Gerais: 

12.1. Define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos: 

12.1.1. Prática Corrupta: significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer 

coisa de valor, que influencie a ação de um funcionário público no processo de aquisição ou execução 

do contrato; e 

12.1.2. Prática Fraudulenta: significa deturpar fatos a fim de influenciar um processo de 

aquisição ou a execução de um contrato em detrimento do CONTRATANTE, e inclui prática 

conspiratória entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) destinados a 

estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não-competitivos e privando o 

CONTRATANTE dos benefícios da competição livre e aberta; 

12.1.3. Prática conspiratória: significa um esquema ou arranjos entre dois ou mais concorrentes, 

com ou sem o conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das propostas a 

níveis artificiais não competitivos; e 

12.1.4. Prática Coercitiva: significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no processo 

de aquisição ou afetar a execução de um contrato; 

12.1.5. Prática Obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas 

materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de 

impedir uma investigação sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração. Significa, 

ainda, ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de 

informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação ou agir intencionalmente 

com o objetivo de impedir o exercício do direito do Estado de Minas Gerais de investigar e auditar. 

12.2. Sancionará uma empresa/indivíduo, inclusive declarando-os inelegíveis, indefinidamente 

ou por um período determinado de tempo, para adjudicação de contrato/convênio com a 

Administração Pública, se esta a qualquer momento determinar que eles, diretamente ou por um 

agente envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante a 

competição ou na execução de um contrato/convênio; e 

12.3. Terá o direito de exigir que uma disposição seja incluída nos documentos de licitação e nos 

contratos, exigindo que concorrentes, provedores, contratantes e fornecedores autorizem os órgãos 
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de Controle do Estado de Minas Gerais a inspecionar suas contas e registros e outros documentos 

relativos à execução do contrato; 

Parágrafo Segundo: O CONTRATADO deverá proceder de maneira ética durante a execução do 
Contrato, estando sujeito às sanções previstas na legislação brasileira; 
 

Parágrafo Terceiro: É dever do CONTRATADO permitir que os órgãos de controle do Estado de 

Minas Gerais inspecionem suas contas, registros, ou demais documentos relativos a execução do 

contrato, passíveis de auditoria. 

 

É dever do CONTRATADO disponibilizar as contas, documentos e registros sempre que solicitado 

pelo CONTRATANTE ou pelos órgãos de Controle do Estado de Minas Gerais. 

 

As contas, documentos e registros deverão ser alocados em local de fácil acesso, sendo obrigada à 

sua guarda permanente pelo período de 10 (anos), após o encerramento da vigência do CONVÊNIO 

004/2013. 

Em caso de recusa do Contratado de se cumprir as exigências da Contratante, os órgãos de controle 
do Estado de Minas Gerais poderão tomar outras medidas, inteiramente a sua discricionariedade e 
no âmbito de sua jurisdição que possibilite o acesso as contas, registros e documentos relativos à 
execução deste contrato. 
 

Parágrafo Quarto: Os órgãos de controle do Estado de Minas Gerais poderão declarar inelegíveis os 
envolvidos, inviabilizando-os de participar de futuras Licitações, Contratos ou Convênios financiados 
com recursos da Administração Pública, desde que, caracterizado em procedimento administrativo 
instaurado pelo Estado, que o contratante ou terceiros, agindo em seu nome ou em seu benefício, 
tenham incorrido em práticas consideradas fraudulentas ou de corrupção.  
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

13.1. Fica o CONTRATANTE responsável pela publicação do extrato deste instrumento no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG, prevalecendo sobre qualquer outro, para dirimir 

questões oriundas deste instrumento. 

 

Acordada, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam. 

 

Belo Horizonte, ______ de ______________ de_______ 
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________________________________ 

Gustavo Xavier Ferreira 

Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento 

do Norte e Nordeste de Minas Gerais 

 

 

_________________________________ 

CONTRATADA 

Razão Social 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª ____________________________________________ CPF: ____________________________ 

 

2ª _________________________________ CPF: _____________________ 
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ANEXO VI 
 

CHECK-LIST 
 
INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO: Check-list auxiliar para a beneficiadora interessada no objeto do Edital xxxx/2018 

(não necessário o envio deste documento) 

 

2.5.1 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 identidade e do  CPF  dos representantes legais da 
beneficiadora/organização. 

 

2.5.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A 
Certificação sanitária emitida por órgão ou entidade responsável no âmbito municipal, 
estadual ou federal relativo ao produto a ser credenciado, acompanhado de declaração 
emitida nos últimos 60 dias pelo órgão competente. 

 

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

 

2.5.3 REGULARIDADE FISCAL 

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

 

B Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS  

C Certidão de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;  

D 
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, 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;  

 

2.5.4 REGULARIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA: 

A 
Certidão negativa 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 física, emitida nos últimos 06 (seis) meses; 

 

2.5.5 OUTROS 

A 
(ANEXO II) - Ficha de credenciamento, emitida pelo representante legal do interessado, com 
firma reconhecida em cartório, informando o (s) Município(s) de interesse.  

B 
(ANEXO III) - Relação dos produtores vinculados ao laticínio, em mídia digital (CD ou 
pendrive).  

C Declaração de que trata o  (ANEXO IV) item 2.5.5-C  

D 
Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP Especial Pessoa Jurídica ou outros documentos 
definidos pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos – GGPAA.   

 

 


