
 

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

1 
 

 
Resposta ao Pedido de Esclarecimento; 

 
Empresa – Buriti Grande 
CNPJ – 86.736.899/0001-20 
Objeto - Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de 
chamamento público que tem por objeto o credenciamento e registro de 
preços de grupos formais e informais da Agricultura Familiar e 
Empreendedores Familiares Rurais e suas organizações, interessados em 
apresentar proposta para fornecimento de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar, destinados à elaboração de merenda para os alunos 
da rede básica de ensino deste município de Várzea Grande – MT, em 
complementação a Chamada Pública n. 05/2013, conforme 
especificações técnicas detalhadas constantes do Anexo I deste edital. 
 

Questionamentos; 
 
 
01 – A Chamada Pública para aquisição de produtos oriundo da 
Agricultura Familiar é realizado com dispensa do procedimento 
licitatório? 
 
A Chamada Pública é um processo para formalização de inexigibilidade de 
licitação. Utilizada para a contratação de serviços de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER, prevista como sendo serviços de educação não formal, de 
caráter continuado, no meio rural, que vise a promoção e divulgação de 
conhecimentos para gestão, produção, beneficiamento e comercialização de 
atividades e serviços agropecuários e não agropecuários, agroextrativistas, 
florestais e artesanais. È utilizada também na compra de merenda escolar feita no 
âmbito do “Programa Nacional de Alimentação Escolar”, que dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 
alunos da educação básica. 
 
02 – No item 02 menciona como Licitação? 
 
Entidades Executoras (Secretaria Estadual de Educação, Prefeituras ou escolas) 
deverão publicar, por meio de Chamada Pública (que é modalidade de edital 
restrito à agricultura familiar), a demanda de produtos, e quantidade, da 
agricultura familiar, formalizando assim um procedimento licitatório, com todos os 
seus tramites normais. 
 
 03 – No item 09 (habilitação) em se tratando de 
Associação/Cooperativa, se faz necessário: a Certidão Negativa da 
Procuradoria Geral do Estado (PGE), a Certidão Negativa de Falências e 
Recuperação de Empresas? 
 
A lei 8666/93, em seu artigo 29 assim estabelece; 
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Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e 
trabalhista, conforme o caso consistirá em: (Redação dada pela Lei 
nº 12.440, de 2011) (Vigência) 
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;  
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei;  
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei.  
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)  
V - 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. 
(Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)  

 
Atente-se ao artigo 31, inciso II da mesma Lei; 
 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta;  
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;  

 
Neste contexto baseado na legislação vigente, e tendo em vista que o 
chamamento público se traduz em procedimento licitatório prepraratório para 
inexigibilidade de licitação, far-se necessário seguir – se pela legislação vigente, 
portanto é totalmente imprescindível a documentação supra perguntada. 
 
04 – Proposta e Projeto de Venda é a mesma coisa? 
 
O Projeto de Venda deverá ser elaborado pelo grupo formal ou grupo informal 
(assessorado pela Entidade Articuladora), sempre de acordo com a Chamada 
Pública. É o documento que formaliza o interesse dos Agricultores Familiares em 
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venderem para a Alimentação Escolar, diferentemente da proposta que significa; 
s.f. Ação de propor; promessa, oferta. Declaração verbal ou escrita com a qual se 
visa obter uma concessão, realizar uma obra, estabelecer um contrato etc.: 
vencerá a proposta mais econômica. Neste contexto verifica-se que a proposta é 
diferente de projeto, tendo e vista que proposta deve vir em conformidade com o 
Edital. 
 
05 – Este Edital foi elaborado segundo a Lei n. 11.947 do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar? 
 
Toda a formalização do Edital, bem como a inexigibilidade e a aquisição por força 
de lei tem que vir amparada pela Lei n. 11947/2009, principalmente em seu 
artigo 4º. 
 
Nestes termos dou por respondido o presente pedido de esclarecimento. 
 
Várzea Grande MT., 23 de abril de 2014. 
 
 
 

Pedro Paulo Nogueira Nicolino 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 


