
 
ERRATA 

 
REFERENTE: CHAMADA PÚBLICA 002 - 2017 – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00476.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Aquisição de Gênero Alimentício (Farinha de Mandioca), produzido pela 
Agricultura Familiar, para atender e compor a Alimentação Escolar nas Creches e Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino. 
 
 
 

ONDE SE LÊ:  
 
 
 
 

4 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
 
4.1 - Os Grupos Formais de Agricultores Familiares, previstos na Resolução CND/FNDE n.º 26/2013, 
deverão entregar à COMPEL os documentos relacionados abaixo, para serem oportunamente avaliados e 
aprovados: 
 
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 

III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS; 

IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado 
pelo seu representante legal; 

VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados; e 

VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 
individual de venda de seus cooperados/associados; e 

IV – o Certificado ou Declaração ou Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que as 
dependências da proponente foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Municipal, ou pelo Serviço de 
Inspeção Federal ou Municipal do Setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente; 

V – a comprovação de registro do estabelecimento produtor/fabricante junto ao SIF (Serviço de Inspeção 
Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual), para os produtos de origem animal, mediante apresentação de 
declaração, certificado e/ou Título de Registro expedido pelo órgão fiscalizador competente, das áreas de 
Saúde e Agricultura ou documento impresso do site oficial do Ministério da Agricultura “Consulta de 
Estabelecimento Nacional” com situação ativo. 

VI - Apresentar 02 (duas) amostras do gênero, conforme Termo de Referência - anexo I deste Edital. 

VII - o laudo microbiológico contendo as análises requeridas pela legislação pertinente ao produto, e de acordo 
com a RDC 12 de 02 de janeiro de 2001/ ANVISA, conforme Termo de Referência - anexo I deste Edital; 

VIII - o laudo físico-químico, conforme Termo de Referência - anexo I deste Edital; 

IX - a Ficha Técnica conforme Termo de Referência - anexo I deste Edital; e 

4.2 - Os documentos extraídos via Internet somente serão considerados válidos após a confirmação da 
autenticidade por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente. 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



4.3 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou 
ainda em cópia simples, neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação, 
quando da abertura dos envelopes. 
 
4.4 – Na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos, fica facultado à COMPEL a abertura de prazo 
de 02 (dois) dias úteis para regularização da documentação desta CHAMADA PÚBLICA. 
 
 
 

LEIA – SE: 
 

4 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
 
4.1 - Os Grupos Formais de Agricultores Familiares, previstos na Resolução CND/FNDE n.º 26/2013, 
deverão entregar à COMPEL os documentos relacionados abaixo, para serem oportunamente avaliados e 
aprovados: 
 
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 

III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS; 

IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado 
pelo seu representante legal; 

VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados; e 

VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 
individual de venda de seus cooperados/associados; e 

VIII – o Certificado ou Declaração ou Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que as 
dependências da proponente foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Municipal, ou pelo Serviço de 
Inspeção Federal ou Municipal do Setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente; 

IX- Apresentar 02 (duas) amostras do gênero, conforme Termo de Referência - anexo I deste Edital. 

X - a Ficha Técnica conforme Termo de Referência - anexo I deste Edital; e 

4.2 - Os documentos extraídos via Internet somente serão considerados válidos após a confirmação da 
autenticidade por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente. 
 
4.3 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou 
ainda em cópia simples, neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação, 
quando da abertura dos envelopes. 
 
4.4 – Na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos, fica facultado à COMPEL a abertura de prazo 
de 02 (dois) dias úteis para regularização da documentação desta CHAMADA PÚBLICA. 
 
 
 
 
 

Em 06/09/2017. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Ana Paula Souza Silva 

Presidente da COMPEL 


