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PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS 

PRAÇA DO DIVINO, Nº10 – TELEFONE: (38) 3535-1121 – FAX: (38) 3535-1118 

CEP. 39.130.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 

PROCESSO Nº052/2019 

 

A Prefeitura Municipal de Datas, Estado de Minas Gerais, visando incentivar o 
desenvolvimento da agricultura e fruticultura no município, para proporcionar aos 
munícipes emprego e renda, TORNA PÚBLICO que realizará CHAMADA 
PÚBLICA, objetivando conceder TERMO DE PERMISSÃO DE USO total das 
dependências de imóvel rural constituído por uma sorte de terra, desmembrada de 
área maior, denominada Curtume ou Capão da Amora, situada no município de 
Datas, desta Comarca, possuindo a área de 03,90ha.(três hectares e noventa ares), 
objeto da Matrícula n° 14.181, do Livro 02, datada de 10/06/2005. 

O referido imóvel possui 01(um) galpão medindo 437,50 m² (quatrocentos e trinta 
e sete metros e cinquenta centímetros quadrados), 01 galpão com 230,00 m² 
(duzentos e trinta metros quadrados) e 02 (duas) estufas constituídas, 
respectivamente, por uma área de 150 m² (cento e cinquenta metros quadrados) e 
outra de 700 m²(setecentos metros quadrados), no estado em que se encontram, 
além de área não construída, perfazendo uma área total de 03,90ha.(três hectares e 
noventa ares). 

A presente permissão tem por finalidade a instalação de empreendimento por 
pessoa jurídica sem fins lucrativos e que tenha como objeto social atividades de 
assistência social, segurança pública, desenvolvimento econômico e geração de 
emprego e renda ou de incentivo a agricultura familiar.   

O presente procedimento será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores e pelas condições constantes deste Edital, Lei 
Municipal n° 514 de 27 de março de 2019 e Lei Municipal n° 521, de 28 de 
novembro de 2019, bem como demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da 
Chamada Pública. 

I - DO OBJETO 

 O presente chamamento tem por objetivo tornar público o interesse da 
Administração Pública em conceder Termo de Permissão de Uso total das 
dependências do imóvel rural constituído por uma sorte de terra, desmembrada de 
área maior, denominada Curtume ou Capão da Amora, situada no município de 
Datas, desta Comarca, possuindo a área de 03,90ha.(três hectares e noventa ares), 
objeto da Matrícula n° 14.181, do Livro 02, datada de 10/06/2005, registrada no 
Ofício de Registro de Imóveis  de Diamantina/MG,  incluindo 01(um) galpão 
medindo 437,50 m² (quatrocentos e trinta e sete metros e cinquenta centímetros 
quadrados), 01 galpão com 230,00 m² (duzentos e trinta metros quadrados) e 02 
(duas) estufas constituídas, respectivamente, por uma área de 150 m² (cento e 
cinquenta metros quadrados) e outra de 700 m²(setecentos metros quadrados), no 
estado em que se encontram.  
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II - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DAS SOLICITAÇÕES DE 
CREDENCIAMENTO 

 

2.1. As solicitações de credenciamento serão recebidas na Prefeitura Municipal 
de Datas, situada na Praça do Divino, n° 10 – Centro – Datas/MG, CEP 
39.130-000, de 20 de Dezembro de 2019 a 13 de janeiro de 2020, das 13h às 
16h. 

2.2. Os documentos elencados neste edital, bem como o Projeto – Anexo V, 
deverão ser entregues em envelopes separados, lacrados e com identificação 
externa do seu conteúdo, no local e hora estipulados no item 2.1.  

2.2.1-  ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO  

À Prefeitura Municipal de Datas 

 Chamada Pública nº 002/2019  

Participante: Razão Social/Nome  

2.2.2 - ENVELOPE DE PROJETO - Anexo V 

  À Prefeitura Municipal de Datas 

Chamada Pública nº 002/2019 

 Participante: Razão Social/Nome 

2.2. Nada obsta que seja credenciada mais de uma concorrente para instalação de 
empreendimento durante a vigência desse procedimento. 

2.3. Os interessados poderão solicitar o credenciamento até às 16 horas do dia 13 
de janeiro de 2020, desde que cumpridos todos os requisitos do presente Edital.  

2.4. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

2.4.1. Os envelopes contendo os Projetos e toda a documentação exigida 
serão verificados pela Comissão de Licitação que será auxiliada pelos 
técnicos da Secretaria Municipal de Agropecuária, Indústria, Comércio e 
Meio Ambiente, com o resultado final a ser dado a conhecer em 
15/01/2020, às 9 horas, na sede da Prefeitura. 

2.4.2. Os técnicos da Secretaria Municipal de Agropecuária, Indústria, 
Comércio e Meio Ambiente avaliarão os projetos, observando o disposto no 
Anexo V, sendo atribuídos pontos na escala de 0 a 10 para cada projeto.  

2.4.3. No caso de empate entre concorrentes na pontuação referente aos 
projetos apresentados (Anexo V), será priorizada a empresa do âmbito local, 
desde que o projeto seja compatível com as finalidades elencadas no objeto 
desta Chamada Pública. 

 



  

3 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS 

PRAÇA DO DIVINO, Nº10 – TELEFONE: (38) 3535-1121 – FAX: (38) 3535-1118 

CEP. 39.130.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

III – DAS RESTRIÇÕES, CONDIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO PARA 
PARTICIPAÇÃO. 

 3.1. Das restrições: 

 3.1.1. Será vedada a participação nesta licitação de:  

3.1.1.1. Consórcio de concorrentes, qualquer que seja sua forma de 
constituição;  

3.1.1.2. Concorrente ou sociedade estrangeira; salvo no caso de 
cumprido o estabelecido no inciso V, do artigo 28, da Lei 8.666/93;  

3.1.1.3. Concorrente inadimplente com obrigações assumidas perante o 
Município de Datas, Estado de Minas Gerais ou, ainda, punida nos 
termos do art. 87, incisos III e IV da Lei Federal nº. 8.666/93.  

3.1.1.4. Concorrente que tenha dirigente, sócio, responsável técnico, 
membro do conselho técnico ou administrativo ou empregado do 
proponente pertencente ao quadro temporário ou permanente do 
Município de Datas, Estado de Minas Gerais. 

 3.2. Das condições:  

3.2.1. Para habilitar-se ao credenciamento o interessado deverá requerê-lo no 
Departamento de Compras, Licitações e Almoxarifado da Prefeitura 
de Datas, no endereço: Praça do Divino, 10, Centro, Datas-MG, CEP 
39.130-000, sala 12, 1º. Andar, mediante solicitação de credenciamento, que 
será autuada em processo específico e submetida à análise da Comissão 
Permanente de Licitações. 

3.2.2. A solicitação de credenciamento deverá ser apresentada datilografada 
ou digitada sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambiguidade com a 
documentação solicitada neste Edital, preferencialmente em papel timbrado 
próprio do concorrente, conforme modelo constante do Anexo II.  

3.2.3. Os documentos apresentados deverão estar em nome da concorrente, 
com um único número de CNPJ, encontrarem-se no prazo de validade 
estabelecido pelo órgão expedidor e, ainda, serem apresentados em original, 
em publicação em órgão de imprensa oficial, ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório, ou autenticada por servidor do Município, 
mediante a apresentação do respectivo original. 

3.2.3.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, o Município aceitará como válidas as expedidas até 90 
(noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas.  

3.2.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos neste Edital. 
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3.2.5. Para garantir a integridade, a documentação apresentada pela 
concorrente deverá conter índice e folhas numeradas, rubricadas e timbradas 
com o nome, logotipo ou logomarca da concorrente.  

3.2.6. Poderá ser apresentado para fazer prova da regularidade as certidões 
negativas obtidas via “Internet”, no entanto, a Comissão Permanente de 
Licitações confirmará o seu teor na própria rede de comunicações “Internet” 
ou no órgão emitente.  

3.3. Da documentação:  

3.3.1. A concorrente deverá apresentar para fins de Habilitação, os seguintes 
documentos:  

                I) Habilitação Jurídica:  

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores.  

b) identificação, inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF 
e Cédula de Identidade - RG, do(s) representante(s) legal(is) da 
concorrente.  

    II) Regularidade Fiscal:  

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ do Ministério da Fazenda;  

b) quando couber, prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes estadual, relativo à sede do interessando, 
pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto do 
credenciamento;  

c) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 
relativo a sede do interessando, pertinente ao ramo de atividade 
e compatível com o objeto do credenciamento;  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional:  

d.1.) Certidão Negativa ou positiva com efeitos de 
negativa de débitos de Tributos e Contribuições Federais 
– CNDTCF, emitida pela Secretaria da Receita Federal e;  

d.2.) Certidão Negativa ou positiva com efeitos de 
negativa quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional  

d.3.) A regularidade deste item poderá ser comprovada 
através da apresentação da Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.  
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e) se inscrita no cadastro de contribuintes estadual, prova 
de regularidade para com a Fazenda Estadual onde a 
interessada tem sua sede;  

f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal 
onde a interessada tem sua sede; 

g) certidão negativa de débito - CND, emitida pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);  

h) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitida 
pela Caixa Econômica Federal;  

i) 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.  

   III) Habilitação Econômico-Financeira:  

a) demonstrações contábeis do exercício em curso;  

b) certidão negativa de pedido de falência ou concordata 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

     IV) Declarações:  

a) declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, 
XXXIII, da Constituição Federal/88 (trabalho de 
menores de idade, observada a Lei nº 9.854/99), 
conforme o modelo do Anexo III;  

b) Declaração de inexistência de fato impeditivo a 
participação no credenciamento, conforme o modelo do 
Anexo IV;  

V) Projeto: nos termos do ANEXO VI. 

3.4. A solicitação apresentada de forma incompleta, rasurada ou em desacordo com 
o estabelecido neste Edital será considerada inepta, podendo o interessado, a 
critério da Administração e dentro do prazo por ela estabelecido, corrigi-la, 
escoimada das causas que ensejaram sua inépcia. 

3.5. A apresentação da solicitação vincula o concorrente, sujeitando-o, 
integralmente, às condições deste credenciamento.  

3.6. Serão declaradas credenciadas todas as solicitações que estiverem de acordo 
com este Edital. 
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IV - DO DESCREDENCIAMENTO 

 

 4.1. Tanto a Administração Municipal, como a credenciada, caso não haja mais 
interesse na sua manutenção do presente credenciamento, poderão denunciá-lo a 
qualquer momento.  

4.1.1. À parte que desejar solicitar o descredenciamento, deverá fazê-lo 
mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 10(dez) dias. 

 4.2. Poderá também ocorrer o descredenciamento desde que seja constatada 
qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste 
Edital e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.  

 

V – DA PERMISSÃO DO USO 

 

5.1. Em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de homologação, a Administração 
Municipal notificará as credenciadas para assinatura do Termo de Permissão de 
Uso. 

VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

6.1. A credenciada fica obrigada a:  

a) assinar o Termo de Permissão de Uso decorrente do credenciamento, no 
prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação;  

b) Apresentar à Prefeitura Municipal, quando for solicitado, comprovante de 
pagamento dos salários e recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais, 
comerciais e previdenciários, resultantes da atividade desenvolvida no 
imóvel;  

c) Usar o bem público nas condições estipuladas neste Edital, na solicitação 
de credenciamento e no Termo de Permissão de Uso. 

d) solicitar junto às concessionárias de energia e água, a emissão das guias de 
pagamento das respectivas contas em seu nome.  

e) Quitar os valores a serem cobrados pela utilização do referido bem 
público, caso não seja pessoa jurídica sem fins lucrativos e que tenha como 
objeto social atividades de assistência social, segurança pública ou de 
incentivo a agricultura familiar.  

f) Responsabilizar-se pelos danos eventualmente causados a terceiros, bem 
como pelos provenientes da manutenção de redes de serviços públicos e 
pelo custo de seu remanejamento, quando for o caso. 

h) Não permitir que terceiros se apossem do imóvel, dando imediato 
conhecimento à Prefeitura de qualquer turbação da posse que se verifique.  
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i) Usar o bem público nas condições estipuladas neste Edital, na solicitação 
de credenciamento e no Termo de Permissão de Uso. 

j) Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, exceto os 
decorrentes de vício de construção, devendo, neste caso, desde logo notificar 
a Administração Municipal;  

k) Submeter à aprovação à Prefeitura Municipal os projetos relativos à 
reparação dos danos ocorridos, bem como os relativos às benfeitorias 
necessárias ao desenvolvimento da atividade a que se destina o imóvel;  

l) Restituir o imóvel, finda a permissão, no estado em que o recebeu, salvo as 
deteriorações decorrentes do seu uso normal;  

m) Consultar a Prefeitura Municipal antes de proceder a qualquer alteração 
do imóvel objeto da Permissão;  

n) Utilizar o local única e exclusivamente para a instalação e funcionamento 
do empreendimento, ficando expressamente proibida a utilização para outros 
fins que não seja esse;  

o) Responsabilizar-se pela conservação do imóvel, devendo providenciar, às 
suas expensas, as obras de manutenção e outras que se fizerem necessárias, 
bem como, zelar pelas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das 
dependências cedidas;  

p) Para fins de aplicação do item anterior, a Prefeitura e permissionária 
elaborarão laudo de vistoria do imóvel, do qual constarão a situação de 
conservação do imóvel e a data da assinatura do presente termo de 
permissão.  

 

VII - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

7.1. A Administração Municipal fica obrigada a:  

a) fiscalizar a prestação de serviços objeto deste credenciamento, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da credenciada;  

b) atestar a prestação de serviços objeto deste credenciamento por meio da 
Secretaria Municipal de Agropecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente.  

 

VIII – DO PREÇO E DO REAJUSTE 

8.1. No caso de a permissão ser onerosa, o Poder Executivo fixará mediante 
decreto de preços públicos, observadas as regras de mercado e as condições do 
imóvel, os valores a serem cobrados pela utilização do bem público objeto do 
presente chamamento, na forma prevista no art. 5° da Lei Municipal n° 514/2019. 
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Entretanto, se a credenciada for pessoa jurídica sem fins lucrativos e que tenha 
como objeto social atividades de assistência social, segurança pública, 
desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda ou de incentivo a 
agricultura familiar, a permissão de uso será gratuita.  

8.2 – No caso de a permissão ser onerosa, para os anos subsequentes, o valor será 
reajustado automaticamente, a cada 12(doze) meses, a partir do primeiro ano de 
vigência do Termo de Permissão de Uso, pela variação do INPC/IBGE ocorrida 
no período.  

 

IX - DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento, no caso de permissão onerosa, deverá ser feito pela 
Permissionária mediante guia, a qual será retirada por ela junto ao Setor de 
Tributos. 

X - DA VIGÊNCIA 

 

10.1. O presente credenciamento terá vigência de até 15(quinze) anos, podendo ser 
prorrogado por igual período, conforme o interesse social e da administração 
pública. 

XI – DA RESCISÃO 

11.1.  A rescisão poderá ocorrer por iniciativa do Executivo, quando ocorrerem 
razões de interesse do serviço público e/ou na ocorrência de quaisquer das 
disposições elencadas na legislação sobre o assunto. 

  

XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1. A despesa decorrente dessa permissão de uso, no que diz respeito ao 
cumprimento das obrigações da Permitente correrá à conta dos recursos 
consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Datas-Minas Gerais, na 
dotação orçamentária vigente.  

 

XIII – DA IMPUGNAÇÃO 

13.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
este Edital de credenciamento. 

13.2. Caberá a Administração Municipal decidir sobre a petição no prazo de 03 
(três) dias úteis da data de protocolização do requerimento, na Seção de Protocolo 
da Prefeitura de Datas.  

13.3. Acolhida à impugnação do ato convocatório, será designada uma nova data 
para a realização do procedimento.  
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XIV – DA HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes deste edital terão 
suas solicitações de credenciamento acatadas pela Comissão Permanente de 
Licitações, sendo submetidas à homologação do Prefeito.  

14.2. O Prefeito realizará a homologação de cada credenciamento, após instrução 
da Comissão Permanente de Licitações.  

XV - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

15.1. A interessada, cujo requerimento for considerado inepto, poderá interpor 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão, assegurada 
a ampla defesa e o contraditório.  

XVI – DA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

16.1. Os interessados poderão obter esclarecimentos sobre o presente 
credenciamento através dos telefones (38) 3535-1482 e (38) 3535-1121, ou 
através do e-mail licitadatas@gmail.com, na conformidade do art. 40, inciso 
VIII da Lei 8.666/93.  

16.2. Não sendo solicitadas informações e/ou esclarecimentos, presumir-se-á que 
os elementos deste Edital e suas partes integrantes são suficientemente claros e 
precisos para a participação dos interessados neste credenciamento.  

 

XVII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1. Nenhuma indenização será devida aos concorrentes pela participação neste 
credenciamento.  

17.2. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n° 8.666/93, o 
presente Edital e a solicitação da credenciada serão partes integrantes do Termo de 
Permissão de Uso.  

17.3. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente 
credenciamento.  

17.4. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da 
Lei nº 8.666/93, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em 
outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas. 

17.5 A Secretaria Municipal de Agropecuária, Indústria, Comércio e Meio 
Ambiente será responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos termos dos 
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credenciamentos celebrados, procedendo ao registro de eventuais ocorrências e 
adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento. 

17.6. Conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, os 
termos de credenciamento serão publicados na imprensa oficial na forma de 
extrato.  

17.7. A Comissão Permanente de Licitações poderá subsidiar-se em pareceres 
emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto deste Edital.  

17.8. Aplicam-se à presente Chamada Pública a Lei 8.666/93 e demais normas 
legais pertinentes.  

17.9 Compõe o presente Edital de:  

17.9.1. Anexo I – Especificações do objeto  

17.9.2. Anexo II - Modelo de solicitação de credenciamento.  

17.9.3. Anexo III – Modelo de declaração relativa a trabalho de 
menores.  

17.9.4. Anexo IV – Modelo de declaração de inexistência de fatos 
impeditivos para participar do credenciamento.  

17.9.5. Anexo V - Projeto 

17.9.6. Anexo VI – Minuta do Termo de Permissão de Uso  

17.10. Para garantir o princípio da publicidade que visa conceder a qualquer 
interessado, as faculdades de participação e de fiscalização dos atos deste 
credenciamento, a divulgação dos atos relativos a esse procedimento se comportará 
da seguinte forma: 

17.10.1. A imprensa oficial, citada no Edital, é o Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais, que é o veículo oficial de divulgação de extratos de licitações da Prefeitura 
de Datas. O Edital de Chamada Pública será publicado e fixado no quadro de 
avisos de amplo acesso público no átrio do Paço Municipal no endereço citado no 
item 2.1 e no endereço do site oficial do município: www.datas.mg.gov.br.    

17.10.2 Toda informação relativa ao presente procedimento será publicada também 
no site oficial do Município de Datas, Estado de Minas Gerais no seguinte 
endereço: www.datas.mg.gov.br.  

17.11. A Comissão Permanente de Licitações foi designada através da Portaria nº 
106/2019 do Prefeito Municipal.  

17.12. A Comissão Permanente de Licitações, no interesse da Administração 
Municipal, poderá relevar omissões puramente formais observadas no 
credenciamento, desde que não contrarie a legislação vigente e não comprometa a 
lisura deste procedimento, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

http://www.datas.mg.gov.br/
http://www.datas.mg.gov.br/
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17.13. O Edital contendo todos os elementos essenciais à elaboração do 
credenciamento estará disponível para consulta no Departamento de Compras, 
Licitações e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Datas, sita na Praça 
do Divino, n° 10 – Centro – Datas, de 20 de dezembro de 2019 a 13 de janeiro 
de 2020, das 13h00 às 16h00.  

17.14. A cópia da íntegra do Edital e dos elementos que o integram será fornecida 
aos interessados no endereço e horário citado no item anterior ou obtido 
gratuitamente no site oficial da Prefeitura, especificado no subitem 17.10.2.  

17.15. O concorrente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados neste credenciamento.  

 

Datas/MG, 20 de dezembro de 2019.  

 

 

WELLINGTON SEBASTIÃO DE PAULA 

Secretário Municipal de Agropecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente.  

 
Certifico que este Ato foi publicado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal em 20/12/2019, conforme 
determina a Lei nº 232/2002. 

 
Datas/MG, 20 de dezembro de 2019. 

 
Secretário Geral de Gabinete  
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019  

PROCESSO Nº0 52/2019  

 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

Os concorrentes deverão apresentar as seguintes informações: 

 

1. Comprovação de que é pessoa jurídica sem fins lucrativos e que tenha como 
objeto social atividades de assistência social, segurança pública, 
desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda ou de incentivo a 
agricultura familiar, que tenha como objeto social atividades de 
desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. 

2. Data prevista para início das atividades da credenciada no imóvel; 
3. Outras informações que forem julgadas relevantes. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019  

PROCESSO Nº0 52/2019  

 

ANEXO II – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE 
CREDENCIAMENTO 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS  
A/c Comissão Permanente de Licitações  
 
 
 
 
O ................................., CNPJ..................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)...................................., RG ............................ e CPF 
........................., pretendente que lhe seja outorgada, pelo Município de 
................., credenciamento que o autorize a                            , conforme as 
especificações e condições constantes do Edital de Credenciamento nº 
____/2019, declara expressamente o seguinte: 

 01) que conhece integralmente os preceitos estabelecidos pelo 
Município de ................. para o credenciamento ora requerido;  

02) que aceita as condições vigentes estabelecidas pelo Município de 
Datas para o credenciamento, e se compromete a observá-los fielmente, sob 
pena de descredenciamento. 

 
 ................. (MG), ...... de ........................ de 2019.  
 
 

Assinatura do representante da concorrente 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019  

PROCESSO Nº0 52/2019  

 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À 
TRABALHO DE MENORES 

 
 
A concorrente................................., CNPJ..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., RG ............................ e CPF 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.  
 
............................................ 
 (local e data) 
 
 ............................................................  
(assinatura do representante legal)  
 
 
 
Assinatura do representante da concorrente (conforme subitem 3.1, V, “a”, 
do Edital) 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019  

PROCESSO Nº0 52/2019  

 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 
DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 

 
O..............................................., CNPJ..................., sediado 
à................................................... (endereço completo), por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., RG ............................ e CPF 
........................., DECLARA sob as penas da Lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para participação no presente processo de 
credenciamento ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
 ............................................  
(local e data) 
 
............................................................  
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO V - PROJETO 

 
 

5.1. O Projeto  deverá ser entregue de forma legível em uma via, sem emendas ou 
rasuras, contendo no máximo 10(dez) laudas, descrevendo o histórico da 
constituição da empresa, bem como a atividade a ser explorada nos primeiros 
05(cinco) anos de sua instalação, além das expectativas e prospectivas para  cumprir 
as finalidades do objeto da permissão, para os anos subsequentes. 

 

5.2. Ficará a cargo dos técnicos da Secretaria Municipal de Agropecuária, Indústria, 
Comércio e Meio Ambiente a análise pormenorizada do projeto apresentado, a fim 
de verificar se o projeto atende os requisitos do item 5.1, bem como o interesse 
público de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda ou de 
incentivo a agricultura familiar, sendo atribuídos pontos do seguinte modo: de 0 a 
10 pontos para cada projeto. 

 

5.3. No caso de empate entre concorrentes na pontuação referente aos projetos 
apresentados, será priorizada a empresa do âmbito local, desde que o projeto seja 
compatível com as finalidades elencadas no  objeto desta Chamada Pública 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


