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De : Doraci de Paula Souza Mota
<doracimota@idr.pr.gov.br>

Assunto : CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 - SMSAN
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE
VENDA.

Para : cplsmsan@curitiba.pr.gov.br

Zimbra cplsmsan@curitiba.pr.gov.br

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 - SMSAN DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
PROJETO DE VENDA.

dom, 13 de jun de 2021 18:29

À Comissão Especial de Chamamento Público - SMSAN
 Nome da Associação:ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPINA DOS
MARTINS E FUNDO DO CAMPO
CNPJ: 06.891.615/0001-31
Endereço eletrônico:  doracimota@idr.pr.gov.br
Telefone: (41) 984848585 (Doraci)  ou (41) 99998-5115  
Nome do Representante legal da Associação: TEÓFILO GRODNICKI

Por meio deste informamos a entrega da documentação  abaixo indicada para pleno
atendimento às condições  do edital de Chamamento Público
nº 002/2021 - SMSAN
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDA
5.1.1 - CNPJ
5.1.2 - Extrato DAP JURÍDICA
5.1.3 - Copia do Estatuto e Ata de Posse da atual diretoria e registrada no órgão
competente
5.1.4 - FGTS
5.1.5 - Certidão de Débitos ou de não contribuinte expedida pelo Estado
5.1.6 -  Certidão Negativa de Tributos Municipal
5.1.7- Certidão referente aos tributos federais e a Divida Ativa daUnião
5.1.8 -Certidão Negativa Justiça do Trabalho
5.1.9 - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios Agricultura Familiar para alimentação
escolar  LOTE 02  ESCOLAS
5.1.10-Declaração de produção pelos associados.
5.1.11 -Declaração  do limite individual de venda  até 20 mil
5.1.12- Declaração de inexistência de superveniência
5.1.13 - Declaração de não possuir menores no quadro funcional da Associação
5.1.14 - Licença Sanitária  da unidade fabril  para  empacotamento do feijão
preto,Contrato de prestação de serviço, Certificado de classificação do feijão da        
CODAPAR:, Licença sanitaria da Agroindústria de polpas
             Licença Sanitária da Unidade fabril da Cozinha Agroindustrial da Associação para
fabricação de panificados.
5.1.15. Fichas técnicas dos produtos processados : Feijão Preto empacotado ,Biscoitos.e
polpa de morango,contrato de prestação de serviço da polpa de morango

*** CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A DOCUMENTAÇÃO*** 

DORACI DE PAULA SOUZA MOTA
Assistente Social do IDR Paraná-IAPAR EMATER
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Fone: 984848585



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTRATADO:COMÉRCIO DE CEREAIS POR DO SOL  inscrita no  CNPJ 
20.050.721/0001-13, neste ato  representada por Sérgio Araújo dos Santos   
,inscrito no CPF nº 021.381.989-95  e no  RG nº 7.391.663-1,SSP/PR , sito a 
rua Povoado do Mato Preto, Pr, s/nº, comunidade rural de  Mato Preto,  CEP: 
83.750.000 ,  Município da Lapa – PR. 

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE 
CAMPINA DOS MARTINS E FUNDO DO CAMPO, CNPJ 06.891.615/0001-
31,representada legalmente pelo seu Presidente TEÓFILO GRODNICKI CPF 
532.871.509-87 e RG Nº 519.15607 SSP/PR  localizada na comunidade rural 
de Campina dos Martins,s/nº,CEP 83.700-970, Município de  Araucária - PR, 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços de  classificação, 
beneficiamento e empacotamento do feijão preto,  têm entre si justos e 
acordados quanto segue: 

DO OBJETO DO CONTRATO 

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de 
serviços de  classificação, beneficiamento  e empacotamento do feijão preto 
em pacotes de 01 kg, e  reembalados em  fardos de 30 kg   sendo que, em sua 
vigência, o contratado   deve manter seu registro regularizado junto a Vigilância 
Sanitária do Município da Lapa. O fornecimento das embalagens plásticas 
primárias de 01 (um) kg,  impressas com os dados   informativos do produto, 
será de responsabilidade da contratante. As embalagens plásticas 
secundárias,reforçadas, em fardos de 30 kg ,será fornecida pela contratada. 

CLÁUSULA 2ª: O contratado  executará os serviços diretamente a  contratante  
ou aos clientes por estes indicados. 

DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA 3ª : O contratado  prestará os seguintes serviços a contratante: 

.-a) Recepção da matéria prima,   classificação do produto, beneficiamento  e 
empacotamento, em  embalagens do produto em pacotes  de 01 kg, em sacos 
plásticos transparente, resistente, integra, atóxica, devidamente fechada, com 
peso de 01 (um) kg, As embalagens devem ser padronizadas (mesmos 
tamanhos, formatos e pesos) e rotulados conforme exigências da ANVISA . Os 
pacotes de um kg de feijão deverá ser reembalados em fardos de 30 kg; 

DOS HONORÁRIOS 

CLÁUSULA 4ª: O contratado cobrará  pelos seguintes serviços prestados a 
contratante: beneficiamento, classificação e empacotamento do feijão preto em 
embalagens de 01 (um kg) pelo valor de R$ 8,00 (oito ) reais  em fardos de 30 
kg. 
. O pagamento deverá ser efetuado no ato da entrega do produto embalado. 



CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que é obrigações da Contratante: 

a) Efetuar o pagamento, de acordo com o estabelecido na cláusula quarta  do 
presente contrato. 

b) Fornecer para o Contratado, cópias dos contratos efetivamente realizados. 

c) Fornecer ao contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu 
serviço, facilitando a prospecção dos negócios. 

d) Fica vedado a contratante, negociar abatimentos, descontos ou dilações de 
prazo para o pagamento na  execução dos serviços, sem o prévio 
conhecimento e autorização do contratado. 

CLÁUSULA 6ª: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado: 

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual. 

b) Obedecer as instruções da contratante, sobre os termos dos serviços à 
serem prestados .. 

c) Prestar informações a  contratante  sempre que estes lhe solicitar, 
informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a 
execução de suas atividades. 

d)Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações 
sobre seus clientes. 

e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa 
autorização da contratante. 

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente 
instrumento: 

a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com 
a contratante e terceiros. 

b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante  perante 
terceiros. 

c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no 
presente instrumento. 

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente 
instrumento: 

a) Solicitar a Contratante, atividades que exceda o previsto neste instrumento 
de contrato. 



b)Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no 
presente contrato. 

c) Deixar a Contratante de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste 
contrato. 

d) Por motivos de força maior. 

CLÁUSULA 9ª: O presente contrato, terá vigência por prazo indeterminado, 
porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada notificará a 
parte contraria, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não 
extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si a para com 
terceiros 

DO FORO 

CLÁUSULA 10ª: As partes,elegem o Foro desta Comarca, para dirimir 
judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato. 

E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em uma via. 

Araucária, 20 de abril de 2021.  

 

SERGIO ARAUJO DOS SANTOS           

             Contratada 

 

   TEÓFILO GRODNICK 

          Contratante 

 

 

 

 

 













ASSOCIAÇAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPINA DOS MARTINS 

CNPJ 06.891.615/0001-31 

ESTRADA PRINCIPAL DE CAMPINA DOS Martins – Araucária – PR CEP 83.700-970 

                                   FICHA TECNICA DO PRODUTO 

 NOME DO PRODUTO: FEIJÃO PRETO TIPO 01 

 FABRICANTE/PRODUÇÃO: Associação de Agricultores Familiares  de Campina 

dos Martins 

 INGREDIENTES: Feijão Preto 

  Informação Nutricional: 

Porção de 50 gramas  - 1/2 xícara 

Quantidade por porção VD% (*) 

Valor energético 80 Kcal ou 340 Kj 4% 

Carboidratos 13,0 g 4% 

Proteínas 6,4 g 9% 

Gorduras totais QUANTIDADE INSIGNIFICANTE 0% 

Gorduras saturadas 0.0 g 0% 

Gorduras trans 0 mg 0% 

Fibra alimentar 4,6 g 18% 

Sódio 0 mg 0% 

(*) Valores Diários de referência com base em  em uma dieta de 2000Kcal ou 8400 KJ 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas 

necessidades energéticas. Fonte Fundação Veritas. 

NÃO CONTÊM GLÚTEN 

 MODO DE PREPARO: Lavar o feijão, acrescentar água e cozinhar em panela de 

pressão por 30 a 40 minutos. Temperar com gordura, cebola e alho e sal, 

Servir quente.  

 Modo de conservação:  Cru -  Guardar em local fresco e arejado por 06 meses. 

                                                    Cozido Em geladeira por 04 dias. 

 TIPO DE EMBALAGEM  Saco plástico transparente,  atóxico,  de  01 (um) kg.  

 

Araucária, 20 de abril de 2021. 

 

            TEÓFILO GRODNICKI 

    PRESIDENTE AAFCFC 



 

 

 

 













CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CAMPINA DOS MARTINS E FUNDO DO
CAMPO - ACMFC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.891.615/0001-31
Certidão nº: 13396601/2021
Expedição: 23/04/2021, às 20:28:56
Validade: 19/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CAMPINA DOS MARTINS E
FUNDO DO CAMPO - ACMFC (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
06.891.615/0001-31, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





 MUNICIPIO DE ARAUCARIA
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99

RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:

Home Page: https://araucaria.atende.net

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA
Nº 64085/2021

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CAMPINA DOS MARTINS E FUNDO DO CAMPO  - ACMFC
CPF/CNPJ: 06.891.615/0001-31
Endereço: ESTRADA CAMPINA MARTINS Nº:  
Bairro: CAMPINA DOS MARTINS
Complemento: S/N
Cidade: Araucária - PR

Finalidade: DIVERSOS POR CONTRIBUINTE

Observação:  

Certificamos  a  pedido  da  parte  interessada,  que  após  pesquisa  em  nossos  arquivos,  constatou-se  a
INEXISTÊNCIA  de  débitos  tributários  vencidos,  em  nome  do  contribuinte  acima  identificado.  Fica  ressalvado  o
direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta
certidão compreendido.

ATENÇÃO

O  presente  documento  não  certifica  inexistência  de  débitos  do  Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer
Natureza  declarados  pelo  contribuinte  no  âmbito  do  Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e
Contribuições  devidos  pelas  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –  Simples  Nacional.  Caso  o
contribuinte  seja  ou  tenha  sido  optante  pelo  Simples  Nacional  nos  últimos  5  (cinco)  anos,  a  presente  certidão
deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR terça-feira, 08 de junho de 2021 às 15:23 hs.
Certidão Válida até 08/07/2021

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças
(https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-WIWRGQUKLTZEGZ-0
Emitida no Portal do Cidadão



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 024024208-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.891.615/0001-31
Nome: ASS DOS AGRIC DE CAMPINAS DOS AMRTINS E FUNDO DO CAMPO
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 24/08/2021 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CAMPINA DOS MARTINS E FUNDO DO
CAMPO - ACMFC

CNPJ: 06.891.615/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:34:13 do dia 26/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2021.
Código de controle da certidão: B51C.8B6D.C768.8797
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
06.891.615/0001-31
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
13/07/2004 

 
NOME EMPRESARIAL 
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CAMPINA DOS MARTINS E FUNDO DO CAMPO - ACMFC 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ACMFC 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
EST CAMPINA MARTINS 

NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
83.700-970 

BAIRRO/DISTRITO 
CAMPINA MARTINS 

MUNICÍPIO 
ARAUCARIA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(41) 2321-194 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
13/07/2004 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/04/2021 às 11:50:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/1












































