
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES 
Departamento de Suprimentos e Serviços Escolares – DESUP 
Praça da República, nº 53 - sala 140 - Centro - São Paulo - SP 

 
 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 005/CP/2020 
Órgão: Secretaria de Estado da Educação 

Modalidade: CHAMADA PÚBLICA 
 

 
No dia 26 (vinte e seis) do mês de novembro de 2020, às 09 horas, foi 

aberta a sessão pública referente à CHAMADA PÚBLICA N.º 005/CP/2020, 
PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2020/34785 para Aquisição de 537.177 
(quinhentos e trinta e sete mil, cento e setenta e sete) Cestas de Alimentação - 
composta pelos itens Arroz Polido Tipo 1, Feijão Carioca, Tipo 1, Leite em Pó 
Integral e Macarrão Parafuso - diretamente da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural, conforme art.14, § 1º, da lei n.º 11.947/2009 e 
resoluções FNDE relativas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 
 
A sessão foi aberta e conduzida pela Comissão de Chamada Pública 

(CCP), instituída pela Resolução Seduc-62, de 3-9-2020, sendo presidida pelos 
servidores Rony Cardoso de Souza, Assessor Técnico do Centro de 
Processamento de Licitações e Contratos (CPLIC) e pela servidora Raquel 
Fernanda Fávero, Diretora Técnica, pertencentes ao Departamento de 
Suprimentos de Licitações e Contratos (DESUP); dos membros Fabíola Santos 
Gouvea, Rosa Angélica de O. A. Francisco, Fernanda Sá Almeida e 
Fernando  Domingos Junior, pertencentes ao quadro do Centro de Serviços 
de Nutrição (CENUT), vinculados ao Departamento de Alimentação Escolar 
desta Secretaria. Fazemos menção, ademais, à importante participação do 
Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo (CEAE-SP), em sua 
função como órgão fiscalizador, deliberativo e de assessoramento, representado 
nesta chamada por seu presidente, Marcelo Colonato. 

 
 
Ressaltamos que o edital da chamada pública foi publicado 

oportunamente em Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal de Grande 
Circulação, bem como publicado no portal da Secretaria de Estado da Educação, 
de modo a alcançar o maior número de interessados. Importante relatar que a 
sessão pública foi oportunamente transmitida, de forma online, em link 
disponibilizado na página da Secretaria de Estado da Educação, disponível no 
link https://www.youtube.com/watch?v=X2vWhNe6b_E, garantindo-se a ampla 
transparência e publicidade da pretendida contratação. 

 
 
Feitas as considerações iniciais, informamos que 2 (duas) cooperativas 

apresentaram os envelopes de nº 1 e 2, contendo, respectivamente, as 
documentações de habilitação do grupo formal e projetos de venda, como 
condição de participação neste processo de contratação, são elas: a 
Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre LTDA e 
Central Metropolitana de Cooperativas da Agricultura Familiar. As 
documentações foram recebidas e protocoladas no setor de protocolo desta 

https://www.youtube.com/watch?v=X2vWhNe6b_E
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Secretaria até às 17 horas do dia 25 de novembro, conforme data prevista em 
edital.  

 
Em posse dos envelopes devidamente lacrados, a comissão procedeu à 

abertura dos envelopes de nº 1 e 2 das supracitadas cooperativas, com objetivo 
de realizar uma conferência prévia dos documentos, identificando-os, sem, no 
entanto, promover neste momento a análise documental e de mérito para 
avaliação do preenchimento das condições de habilitação dos cooperados. 
Informamos que todos os documentos foram igualmente apresentados em sua 
forma digitalizada, apresentados em dispositivos “pen drive”, localizados no 
interior dos envelopes. 

 
  
Após abertura dos envelopes e conferência dos documentos, a sessão 

pública foi devidamente suspensa no mesmo dia, 26 (vinte e seis) de novembro 
de 2020, para análise e julgamento das condições de habilitação. 

 
 

DA ANÁLISE DOCUMENTAL DOS ENVELOPES Nº 1 E 2 
 
 

Analisados os documentos por esta Comissão, concebemos os seguintes 
apontamentos, partindo primeiramente à apreciação e juízo da documentação 
dos envelopes 1 e 2 da Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária 
Terra Livre LTDA e, posteriormente, à documentação da proponente Central 
Metropolitana de Cooperativas da Agricultura Familiar. 

 
 
Para cada cooperativa, elaboramos uma Tabela resumo para os 

documentos de habilitação, em que relacionamos e identificamos os documentos 
apresentados e relatamos a situação de cada requisito de habilitação. 
Previamente, informamos que todos os documentos em que houver ressalvas, 
deverão ser objeto de regularização para atendimento das condições de 
habilitação previstas em Edital. Em parágrafo posterior, do qual definimos como 
“CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e 
“CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO DE VENDA”, relataremos 
brevemente as inconsistências, divergências ou ausência de documentos 
observadas nos envelopes de nº 1 e 2, que deverão ser objeto de regularização. 
 

5.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre LTDA 

5.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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a) Estatuto atualizado e registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de cooperativa, devendo o 
estatuto estar adequado à Lei Federal nº 
12.690/2012, acompanhado dos documentos de 
eleição ou designação dos atuais administradores; 

     Documento com ressalvas 

b) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de 

Associações, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

Não se aplica 

c) Para as Cooperativas, registro perante a 

Organização das Cooperativas Brasileiras ou na 

entidade estadual, se houver, conforme disposto no 

artigo 107 da Lei Federal 5764/71; 

Documento ausente. 

(regularização necessária) 

d) Extrato da DAP Jurídica para associações e 

cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 
Documento sem ressalvas 

 
5.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

Apresentado documento da Filial. 

(regularização necessária) 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

estadual ou municipal, relativo à sede ou domicílio do 

credenciado, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

Apresentado documento da Filial. 

(regularização necessária) 

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (CRF - FGTS); 

Documento com ressalvas OBS: 

apresentado com CNPJ da filial. 

(regularização necessária) 

d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de 

negativa, de débitos trabalhistas (CNDT); 
Documento com ressalvas 

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de 

negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

Documento com ressalvas.  OBS: 

apresentado com CNPJ da Matriz. 

(regularização necessária) 
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f) Certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou 

domicílio do credenciado que comprove a 

regularidade de débitos tributários relativos ao 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS; 

Documento com ressalvas  OBS: 

apresentado com CNPJ da Filial. 

(regularização necessária) 

 
5.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial 

ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica ou do domicílio do empresário 

individual; 

Não se aplica 

a.1). Se o credenciado for Cooperativa ou 

sociedade não empresária, a certidão 

mencionada na alínea “a” deverá ser 

substituída por certidão negativa de ações de 

insolvência civil. 

Documento com ressalvas.  OBS: 

apresentado com CNPJ da Filial. 

a.2). Caso o credenciado esteja em 

recuperação judicial ou extrajudicial, deverá 

ser comprovado o acolhimento do plano de 

recuperação judicial ou a homologação do 

plano de recuperação extrajudicial, conforme 

o caso. 

Não se aplica 

 
5.2.4 DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES 

5.2.4.1. Declaração subscrita por representante legal 

do credenciado, em conformidade com o modelo 

constante do Anexo IV.1, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7.º da Constituição Federal, na forma 

do Decreto Estadual nº. 42.911/1998; 

b) inexiste impedimento legal para contratar 

com a Administração; 

Documento sem ressalvas 
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5.2.4.2. Declaração subscrita por representante legal 

do credenciado, em conformidade com o modelo 

constante do Anexo IV.2, afirmando que sua 

proposta foi elaborada de maneira independente e 

que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos 

à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em 

atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao 

Decreto Estadual nº 60.106/2014; 

Documento sem ressalvas 

5.2.4.3. Em se tratando de cooperativa que preencha 

as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal 

nº 11.488/2007, declaração subscrita por 

representante legal do credenciado, em 

conformidade com o modelo constante do Anexo 

IV.3, declarando que seu estatuto foi adequado à Lei 

Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta 

até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da 

Lei Complementar Federal n° 123/2006; 

 

5.2.4.4. Comprovação da condição de 

COOPERATIVA.  Sem prejuízo da declaração 

exigida no item 5.2.4.3 e admitida a indicação, pelo 

credenciado, de outros meios e documentos aceitos 

pelo ordenamento jurídico vigente, a de cooperativa 

que preencha as condições estabelecidas no art. 34, 

da Lei Federal nº 11.488/2007 será comprovada da 

seguinte forma: 

5.2.4.4.1. Se sociedade cooperativa, pela 

Demonstração do Resultado do Exercício ou 

documento equivalente que comprove 

Receita Bruta até o limite definido no inciso II 

do caput do art. 3º da Lei Complementar 

Federal n° 123/2006; 

Documento sem ressalvas 

5.2.4.5. Declaração subscrita por representante legal 

do credenciado afirmando que os gêneros 

alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; ANEXO IV.4; 

Preenchido com CNPJ da filial. 

(regularização necessária) 

5.2.4.6. Declaração do seu representante legal de 

responsabilidade pelo controle do atendimento do 

limite individual de venda de seus 

cooperados/associados; Anexo IV.5; 

Preenchido com CNPJ da filial e 

endereço da filial. 

(regularização necessária) 
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5.2.4.7. Declaração de não admissão de 

trabalhadores menores, conforme Anexo IV.6; 

Preenchido com CNPJ da filial e 

endereço da matriz. 

(regularização necessária) 

5.2.4.8. Declaração firmada pelo representante legal 

especificando o percentual de agricultores familiares 

oriundos de assentamentos de reforma agrária, de 

comunidades tradicionais indígenas e de 

comunidades quilombolas do total de agricultores 

familiares especificados no projeto de venda, 

conforme Anexo IV.7; 

Preenchido com CNPJ da filial e 

endereço da filial. 

(regularização necessária) 

5.2.4.9. Declaração, subscrita pelo representante 

legal, afirmando que apresentará, quando da 

assinatura do contrato, prova de atendimento de 

requisitos higiênico-sanitários através de alvará 

e/ou licença de funcionamento concedido pela 

Prefeitura Municipal da sede da cooperativa ou 

associação. 

Documento sem ressalvas 

 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

Quanto aos documentos do Envelope 1 - Habilitação do Grupo 
Formal: Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre 
LTDA, temos as seguintes considerações para regularização: 

 
● Item 5.2.1, letra “a”: Não consta no Estatuto Social e Ata da Assembleia 

a identificação e informações precisas de abertura da filial, como por 
exemplo: data de abertura e CNPJ da Filial. A proponente deve comprovar 
por meio da apresentação da ficha cadastral completa emitida pela Junta 
Comercial competente, de que os documentos apresentados para 
cumprimento do exigido na alínea “a” do subitem 5.2.1, são efetivamente 
os documentos mais atualizados. 
 
 

● Item 5.2.1, letra “c”: Para o registro na Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB) a que se faz referência este item, o cooperado enviou 
documento diverso e alheio à sua cooperativa, apresentando registro da 
Cooperativa Central dos Assentamentos do RS LTDA. Portanto, exige-se 
a apresentação do registro em razão da Cooperativa dos Trabalhadores 
da Reforma Agrária Terra Livre LTDA. 
 

● Item 5.2.2, letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”: Os documentos de 
regularidade fiscal e trabalhista apresentados ora se referem ao CNPJ da 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES 
Departamento de Suprimentos e Serviços Escolares – DESUP 
Praça da República, nº 53 - sala 140 - Centro - São Paulo - SP 

 

Matriz (como no caso do documento apresentado em cumprimento ao 
solicitado na alínea “e”), ora se referem ao CNPJ da Filial (como no caso 
dos documentos apresentados em cumprimento ao solicitado nas alíneas 
“a”, “b”, “c”, “d” e “f”). Na ocasião de participação pela matriz, mas com 
previsão de execução e assinatura de futuro contrato a ser realizado 
também pela filial, necessário se faz a apresentação de ambos os 
documentos, relativos à Matriz e Filial. 

 
● Item 5.2.4, subitem 5.2.4.5 (ANEXO IV.4): Declaração elaborada e 

apresentada com CNPJ da Matriz. Nos casos de celebração de contrato 
com a Filial, apresentar declarações da Matriz e Filial. Faz-se necessário 
ainda que se verifique quanto à assinatura nas declarações, no que se 
refere ao outorgante. 

 
● Item 5.2.4, subitem 5.2.4.6 (ANEXO IV.5): Declaração elaborada e 

apresentada com CNPJ e endereço da Filial. Nos casos de celebração de 
contrato com a Filial, apresentar documentos da Matriz e Filial. 

 
● Item 5.2.4, subitem 5.2.4.7 (ANEXO IV.6): Declaração elaborada e 

apresentada com CNPJ da Filial e endereço da Matriz. Nos casos de 
celebração do contrato com a Filial, apresentar documentos da Matriz e 
Filial. 

 
● Item 5.2.4, subitem 5.2.4.8 (ANEXO IV.7): Declaração elaborada e 

apresentada com CNPJ e endereço da Filial. Nos casos de celebração do 
contrato com a Filial, apresentar documentos da Matriz e Filial. 
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5.3. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA 

Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre LTDA 

DAP Jurídica: SDW1056828100010607200239 

Informações Gerais:  

Lote 01: 130.758 cestas de alimentação 

Total: R$ 8.939.924,46 

Total de Agricultores: 447 

 

DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS ITENS PERTENCENTES A CESTA 

DA COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRÁRIA 

TERRA LIVRE LTDA 

ARROZ ORGÂNICO 

BENEFICIADO 

POLIDO CLASSE 

LONGO FINO TIPO 1 

FEIJÃO CARIOCA - 

TIPO 1 

LEITE EM PÓ 

INTEGRAL 

MACARRÃO 

PARAFUSO 

Cópia autenticada de 

contrato de depósito e 

prestação de serviço 

com a Coop. De Prod. 

Agrop. N.S. Rita Ltda. 

Cópia autenticada de 

contrato de prestação 

de serviço 

industrialização por 

encomenda com a 

Cooperativa dos 

Assentados da Região 

do Contestado – 

Cooper contestado.  

Cópia autenticada 

de contrato de 

prestação de 

serviço 

industrialização por 

encomenda com a 

empresa DIELAT 

INDUSTRIA E 

COMERCIO DE 

LATICINIOS LTDA. 

Cópia de 

instrumento 

particular de 

contrato de 

prestação de 

serviços, com a 

empresa Germani 

Alimentos Ltda. 

CNPJ: 

90.058.082/0001-

18. 

Cópia de alvará de 

licença e localização 

provisório da Coop. 

De Prod. Agrop. N.S. 

Cópia de alvará de 

licença e localização 

provisório – exercício 

2020 da Cooperativa 

dos Assentados da 

Registro do Produto 

da Indústria 

beneficiadora – 

DIPOA Nº 355 

Ficha técnica do 

produto: Fabricante 

Alimentos Dallas 

Ind. & Com. Ltda. 
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Rita Ltda. CNPJ: 

00.861.664/0001-45. 

Região do Contestado 

– Cooper Contestado -

CNPJ nº 

02.484.235/0001-21 

CNPJ: 

03.938.789/0006-29 

Cópia autenticada do 

alvará sanitário/2020 

da Coop. De Prod. 

Agrop. N.S. Rita Ltda. 

CNPJ: 

00.861.664/0001-45 

Cópia de alvará 

sanitário municipal da 

Cooperativa dos 

Assentados da Região 

do Contestado – 

Cooper Contestado -

CNPJ nº 

02.484.235/0001-21 

Ficha técnica do 

produto 

Licença Sanitária 

Municipal a favor da 

Germani Alimentos 

Ltda. CNPJ: 

90.058.082/0001-

18, expedido pela 

prefeitura de Santa 

Cruz do Sul – RS. 

Ficha técnica do 

produto – Obs. 

Proponente produtor, 

fabricante/beneficiado

r e estabelecimento 

empacotador 

Ficha Técnica do 

produto - Obs. 

Proponente produtor, 

fabricante/beneficiador 

e estabelecimento 

empacotador. 

  

Cópia autenticada de 

classificação e 

certificação para fins 

de exportação do 

produto, expedido 

pela Emater. 

 
  

 

ANÁLISE DO PROJETO DE VENDA - DILIGÊNCIAS DE DAP’S 

Em diligências posteriores à entrega da documentação da referida 

Cooperativa, foi realizada consulta ao sistema de DAP’s do MAPA, disponível em: 

<http://dap.mda.gov.br/>. Neste sítio eletrônico, incongruências referentes aos 

cadastros dos agricultores foram observadas. Além de divergências nos nomes 

e sobrenomes dos cooperados, também há a ocorrência de cadastros em 

categorias que fogem ao objeto desta chamada pública.  

De modo mais aprofundado, afirma-se que, do universo de 608 

(seiscentos e oito) agricultores cadastrados na Cooperativa em questão, 2 (dois) 

estão registrados em categorias que não atendem a este edital. Quanto à 

http://dap.mda.gov.br/
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divergência de nome e sobrenome, nos referidos cadastros, têm-se que 45 

(quarenta e cinco) cooperados constam inconsistências. Outrossim, 4 (quatro) 

DAPs, informadas no projeto de venda, não foram encontradas no Sistemas 

DAP, página da internet em que estas diligências foram executadas.  

Segue abaixo quadro em que consta qual categoria o referido cooperado 

está registrado e quais as categorias aceitas para esta chamada pública. 

 

Cooperado 
Categoria 
registrada 

Categoria aceita para esta 
chamada pública 

SILVANA DOS SANTOS  

DAP: SDW0021631370820806200220 

Extrativista 

AGRICULTOR ASSENTADO 
PELO PNRA 

 
DEMAIS AGRICULTORES 

FAMILIARES 
 
 

QUILOMBOLA 
 

INDIGENA 
 

JUDITE DE ALMEIDA BRUM  

DAP: SDW093157118072208190155 

Pescador 

  

Nesta Cooperativa encontramos números de DAPs informados no projeto de 

venda que não constam no sistema do governo federal, são estes que seguem em 

quadro abaixo: 

 

COOPERADO 

Nome Número da DAP 

DIRMA TERESA MEDEIROS SDW0712110120340504190933 

ELISANDRA BATISTA DA SILVA IN-RS0154000-00151-121218 

VALERIANO SANDER DE QUADROS SDW0557024900102112180335 

MAICON ROMANOVSKI VIDAL SDW0022866630922205191122 

 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO DE VENDA 
 
Para o Projeto de Venda apresentado pela Cooperativa dos 

Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre LTDA, informamos que as 
divergências mencionadas acima, deverão ser esclarecidas e saneadas, a 
saber:   
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1) Agricultores cadastrados em categorias diversas dos objetos da presente 

chamada - comprovar que os agricultores produzem a matéria prima do 
objeto desta chamada (arroz, feijão, leite e/ou trigo) ou indicar e substituir os 
agricultores familiares por outros que atendam esta chamada pública.  

2) Divergências de Nomes e/ou Sobrenomes - certificar de que os nomes estão 
corretos e corrigir no projeto de venda. 

3) DAP’s não encontradas - esclarecer e identificar agricultores familiares com 
DAP’s Ativas e vinculados a esta Cooperativa. 

A não apresentação de agricultores familiares indicados nos itens 01 e 03, 
implicará em revisão dos quantitativos e valores totais do Projeto de Venda. 
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Após conclusão da análise dos documentos da Cooperativa dos 
Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre LTDA, prosseguimos a 
avaliação dos envelopes número 1 e 2 da Central Metropolitana de 
Cooperativas da Agricultura Familiar. 

 

5.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 

Central Metropolitana de Cooperativas da Agricultura Familiar 

5.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Estatuto atualizado e registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de cooperativa, devendo o estatuto estar 

adequado à Lei Federal nº 12.690/2012, acompanhado 

dos documentos de eleição ou designação dos atuais 

administradores; 

Documento sem ressalvas 

b) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de Associações, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

Não se aplica 

c) Para as Cooperativas, registro perante a Organização 

das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se 

houver, conforme disposto no artigo 107 da Lei Federal 

5764/71; 

Documento sem ressalvas 

d) Extrato da DAP Jurídica para associações e 

cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 

Documento sem ressalvas 

  
5.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

Documento sem ressalvas 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

estadual ou municipal, relativo à sede ou domicílio do 

credenciado, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

Documento sem ressalvas 
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c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (CRF - FGTS);  

Documento sem ressalvas  

d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de 

negativa, de débitos trabalhistas (CNDT); 

Documento sem ressalvas  

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de 

negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

Documento sem ressalvas  

f) Certidão emitida pela Fazenda Estadual da sede ou 

domicílio do credenciado que comprove a regularidade 

de débitos tributários relativos ao Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; 

Documento sem ressalvas  

  
5.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual; 

Não se aplica 

a.1). Se o credenciado for Cooperativa ou 

sociedade não empresária, a certidão 

mencionada na alínea “a” deverá ser substituída 

por certidão negativa de ações de insolvência 

civil. 

Documento sem ressalvas 

a.2). Caso o credenciado esteja em recuperação 

judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado 

o acolhimento do plano de recuperação judicial 

ou a homologação do plano de recuperação 

extrajudicial, conforme o caso. 

Não se aplica 

  
5.2.4 DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES 
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5.2.4.1. Declaração subscrita por representante legal do 

credenciado, em conformidade com o modelo constante 

do Anexo IV.1, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do 

Decreto Estadual nº. 42.911/1998; 

b) inexiste impedimento legal para contratar com 

a Administração; 

Documento com ressalvas. 

Declaração apresentada não 

corresponde ao modelo previsto 

em edital. 

5.2.4.2. Declaração subscrita por representante legal do 

credenciado, em conformidade com o modelo constante 

do Anexo IV.2, afirmando que sua proposta foi 

elaborada de maneira independente e que conduz seus 

negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática 

de quaisquer outros atos lesivos à Administração 

Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei 

Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 

60.106/2014; 

Documento com ressalvas.  

Declaração apresentada não 

corresponde ao modelo previsto 

em edital. 

5.2.4.3. Em se tratando de cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 

11.488/2007, declaração subscrita por representante 

legal do credenciado, em conformidade com o modelo 

constante do Anexo IV.3, declarando que seu estatuto 

foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere 

Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput 

do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006;  

 5.2.4.4. Comprovação da condição de COOPERATIVA.  

Sem prejuízo da declaração exigida no item 5.2.4.3 e 

admitida a indicação, pelo credenciado, de outros meios 

e documentos aceitos pelo ordenamento jurídico 

vigente, a de cooperativa que preencha as condições 

estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007 

será comprovada da seguinte forma: 

5.2.4.4.1. Se sociedade cooperativa, pela 

Demonstração do Resultado do Exercício ou 

documento equivalente que comprove Receita 

Bruta até o limite definido no inciso II do caput do 

art. 3º da Lei Complementar Federal n° 

123/2006; 

 

 

Declaração ausente. 
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5.2.4.5. Declaração subscrita por representante legal do 

credenciado afirmando que os gêneros alimentícios a 

serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados; ANEXO IV.4; 

Documento com ressalvas.  

Declaração apresentada em 

desconformidade ao modelo 

previsto em edital. 

5.2.4.6. Declaração do seu representante legal de 

responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 

individual de venda de seus cooperados/associados; 

Anexo IV.5; 

Documento com ressalvas.  

Declaração apresentada em 

desconformidade ao modelo 

previsto em edital. 

5.2.4.7. Declaração de não admissão de trabalhadores 

menores, conforme Anexo IV.6; 

Documento com ressalvas.  

Declaração apresentada não 

corresponde ao modelo previsto 

em edital. 

5.2.4.8. Declaração firmada pelo representante legal 

especificando o percentual de agricultores familiares 

oriundos de assentamentos de reforma agrária, de 

comunidades tradicionais indígenas e de comunidades 

quilombolas do total de agricultores familiares 

especificados no projeto de venda, conforme Anexo 

IV.7; 

Documento sem ressalvas.  

5.2.4.9. Declaração, subscrita pelo representante legal, 

afirmando que apresentará, quando da assinatura do 

contrato, prova de atendimento de requisitos 

higiênico-sanitários através de alvará e/ou licença de 

funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal da 

sede da cooperativa ou associação. 

Documento sem ressalvas. 

 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
Em julgamento dos documentos do Envelope 1 - Habilitação do Grupo Formal, 
da Central Metropolitana de Cooperativas da Agricultura Familiar, temos as 
seguintes considerações: 
 
 
 

● Item 5.2.4, subitem 5.2.4.1 (ANEXO IV.1): Declaração apresentada não 
corresponde ao modelo previsto em edital. 
 

● Item 5.2.4, subitem 5.2.4.2 (ANEXO IV.2): Declaração apresentada não 
corresponde ao modelo previsto em edital. 
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● Item 5.2.4, subitem 5.2.4.3 e 5.2.4.4 (ANEXO IV.3): Declaração não 
apresentada. Esclarecer quanto ao fato da não apresentação dos 
documentos. Quando não aplicáveis ao caso, elaborar declaração de não 
enquadramento. 
 

● Item 5.2.4, subitem 5.2.4.5 (ANEXO IV.4): Declaração apresentada não 
corresponde ao modelo previsto em edital. Ficou ausente, ainda, o campo 
referido ao número da DAP, presente no modelo da declaração. 
 

● Item 5.2.4, subitem 5.2.4.6 (ANEXO IV.5): Declaração apresentada não 
corresponde ao modelo previsto em edital. A identificação das resoluções 
FNDE indicadas na declaração, foram alteradas e igualmente não 
correspondem ao modelo previsto em edital. 
 

● Item 5.2.4, subitem 5.2.4.7 (ANEXO IV.6): Declaração apresentada não 
corresponde ao modelo previsto em edital. 
 
 
De maneira geral, destacamos que todas as declarações precisam 
atender aos modelos constantes do edital de chamada pública, 
necessitando retificação. 
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5.3. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA 

Central Metropolitana de Cooperativas da Agricultura Familiar 

DAP Jurídica: SDW3096382600011809190131 

Informações Gerais:  

Lote 01: 232.217 cestas de alimentação 

Lote 02: 117.783 cestas de alimentação 

Total: 350.000 cestas de alimentação 

Total do Projeto de Venda: R$ 22.879.500,00 

Total de Agricultores: 1.147 

Observação: não foram apresentadas documentações técnicas. 

 

ANÁLISE DO PROJETO DE VENDA - DILIGÊNCIAS DE DAP’S 

Em diligências posteriores à entrega da documentação da referida 

Cooperativa, foi realizada consulta ao sistema de DAP’s do MAPA, disponível em: 

<http://dap.mda.gov.br/>. Neste sítio eletrônico, incongruências referentes aos 

cadastros dos agricultores foram observadas, além de divergências no nome e 

sobrenomes dos trabalhadores, também há a ocorrência de cadastros de 

cooperados enquadrados em categorias que fogem ao objeto desta chamada 

pública. 

 Cabe ressaltar que, de acordo com a DAP Jurídica apresentada, a 

Central Metropolitana possui 4 (quatro) cooperativas em seu quadro societário. 

Destas, 2 (duas) possuem irregularidades a serem sanadas para 

prosseguimento da habilitação. A saber, Cooperativa de Produção e Consumo 

Familiar Nossa LTDA, sob o CNPJ 05.047.086/0001-21 e Cooperativa de 

Agricultura e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul, CNPJ 

14.169.702/0001-08, irregularidades explanadas abaixo.  

De modo mais aprofundado, no universo de 1614 (um mil e seiscentos e 

quatorze) cooperados associados, 18 (dezoito) cooperados estão cadastrados 

em categorias diversas. Quanto à divergência de nome e sobrenome, nos 

referidos cadastros, têm-se que 57 (cinquenta e sete) cooperados apresentaram 

inconsistências nos cadastros. Outrossim, 3 (três) DAPs, informadas no projeto 

http://dap.mda.gov.br/
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de venda, não foram encontradas no Sistemas DAP, página da internet em que 

estas diligências foram executadas.  

 

COOPERADOS 
Categorias 
registradas 

Categorias aceitam por 
esta chamada pública 

ALCIANO ROQUE LISE - 

SDW0002668630942210190203 

Extrativista 

 
 

AGRICULTOR ASSENTADO 
PELO PNRA 

 
DEMAIS AGRICULTORES 

FAMILIARES 
 
 

QUILOMBOLA 
 

INDIGENA 
 

RODRIGO COZER - 
SDW0012227040132801190307 

Extrativista 

THIAGO DE SOUZA VIEIRA - 
SDW0021277560021111190151 

Extrativista 

TIAGO MARTIN PADILHA - 
SDW0018631270971409180224 

Extrativista 

ADELAR DA SILVA CORDOVA - 
SDW0017254819522111191052 

Extrativista 

DIESSICA PADILHA DA SILVA SIMIANO Extrativista 

AGUINALDO BARBOSA - DAP: 
SDW0023978179182606190338 

 

Extrativista 

ENIO DA SILVA RAMOS - 
SDW0032021379052111190245 

Extrativista 

JOSE KENTINIZ DE CARVALHO - 
SDW0052377609881708181047 

Extrativista 
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LEONARDO JOSE SOUZA AMARAL - 
SDW0033106270470402190310 

Extrativista 

ALVIZE CADORE - 

DW0135138000103101190914 

Extrativista 

NELSON JACO CARVALHO - 
SDW0021572200031408201158 

Extrativista 

THIAGO DE SOUZA VIEIRA - 
DW0033106270470402190310 

Extrativista 

TIAGO MARTIN PADILHA - 
SDW0018631270971409180224 

Extrativista 

VOLMIR DE BETIO PADILHA - 
SDW0074848899541211190813 

Extrativista 

 

Nesta Cooperativa encontramos números de DAP’s informados no projeto de 

venda que não constam no sistema do governo federal, são estes que seguem em 

quadro abaixo.  

 

COOPERADO 

Nome Número de DAP 

ERICO MANICA SDW0229353630000804190227 

ANTONIO CALDART SDW0231822530341204180157 

ADRIANO ASCHI SDW0904226600782304200411 

 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO DE VENDA 

 
 
Para o Projeto de Venda apresentado pela Central Metropolitana de 

Cooperativas da Agricultura Familiar, informamos que as divergências 
mencionadas acima, deverão ser esclarecidas e saneadas, a saber:  

 
4) Agricultores cadastrados em categorias diversas dos objetos da presente 

chamada - comprovar que os agricultores produzem a matéria prima do 
objeto desta chamada (arroz, feijão, leite e/ou trigo) ou indicar e substituir 
os agricultores familiares por outros que atendam esta chamada pública.  



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES 
Departamento de Suprimentos e Serviços Escolares – DESUP 
Praça da República, nº 53 - sala 140 - Centro - São Paulo - SP 

 

5) Divergências de Nomes e/ou Sobrenomes - certificar de que os nomes 
estão corretos e corrigir no projeto de venda. 

6) DAPs não encontradas - esclarecer e identificar agricultores familiares 
com DAP’s Ativas e vinculados a esta Cooperativa. 

 

A não apresentação de agricultores familiares indicados nos itens 04 e 06, 
implicará em revisão dos quantitativos e valores totais do Projeto de Venda. 

 

Concluída a análise dos documentos de habilitação e projetos de venda 
das cooperativas Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra 
Livre LTDA e Central Metropolitana de Cooperativas da Agricultura Familiar 
por esta Comissão, e em conformidade ao item 6.7 do Edital, será concedido o 
prazo 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação desta Ata, para que as 
cooperativas oportunizem a regularização dos documentos, saneando as 
divergências supracitadas para fins de conclusão do julgamento da habilitação e 
prosseguimento às etapas subsequentes para contratação. 
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