
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES 
 

 
.................................................................    (razão  social),  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  n.º    ..............................................,    com   sede    na    cidade
de   .....................................,    Estado   ................................,   à Rua/Av.  ............................................................................................  (endereço completo),
DECLARA para os devidos  fins e especialmente para o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 03/2019, que  não  mantém em  seu  quadro de
pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em
qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis)  anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  
 
 
 
 

Local, ___ de ____________ de 2023.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.



 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS
COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS)

O(A) (nome   do Grupo  Formal)                                                                                      ,

CNPJ nº                                         ,  DAP jurídica nº                                             com sede

                                                                                                        , neste ato  representado(a) por (nome do representante legal de acordo

com o Projeto de Venda)                                                                              , portador (a) da Cédula de Identidade  RG  nº   ,  CPF  nº                          ,  nos  termos

do  Estatuto  Social,  DECLARA  que  se  responsabilizará  pelo  controle  do  limite  individual  de  venda  de  gêneros  alimentícios  dos  Agricultores  e

Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R$  40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP/ANO

CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção, considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução n.º 6/2020): que regem o

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais documentos normativos, no que couber.

Local,            /            /              

Assinatura



MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR – PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS INFORMAIS OU FORNECEDORES 
INDIVIDUAIS

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA (CHAMADA PÚBLICA N°06/2022)

Eu,                                                                                                                                         ,

CPF nº                                                                  e DAP física

nº                                                                           , declaro, para fins de participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros
alimentícios relacionados no projeto de venda em meu nome são oriundos de produção própria.

Local,            /            /              

Assinatura



MODELO DE DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR– PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS 

Eu,                                                                                                  representante   da   Cooperativa/Associação

_________________________________________________              ,  com  CNPJ nº              ____________   e  DAP Jurídica nº         declaro,  para  fins  de

participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda são oriundos de produção

dos cooperados/associados que possuem DAP física e compõem esta cooperativa/associação.

Local,            /            /              


