
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO AMAZONAS

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

EDITAL Nº 5, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019

A  Procuradoria  da  República  no  Amazonas  comunica  que  realizará

procedimento  de habilitação  de  organizações  e  entidades  de apoio  e  fomento  à  produção

orgânica  e  agroecológica  para  figurarem  como  destinatárias  de  recursos  provenientes  de

compromissos  de  ajustamento  de  conduta  celebrados  pelo  Ministério  Público  Federal  no

Amazonas, consoante Resolução nº 1  79  /2017 do Conselho   Nacional do Ministério Público.

1. OBJETO

1.1.  Selecionar  organizações  e  entidades  de  apoio  e  fomento  à  produção

orgânica e agroecológica para serem destinatárias de recursos provenientes de compromissos

de ajustamento de conduta celebrados pelo Ministério Público Federal no Amazonas.

2. DOS ALIMENTOS ORGÂNICOS OU DE BASE AGROECOLÓGICA E

DAS  ORGANIZAÇÕES  E  ENTIDADES  DE  APOIO  E  FOMENTO  À  PRODUÇÃO

ORGÂNICA E AGROECOLÓGICA

2.1.  Entende-se  por  alimento orgânico  ou  de  base  agroecológica  aquele

produzido nos termos da  Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, devidamente

certificado ou produzido por agricultores familiares, que façam parte de uma Organização de

Controle  Social-OCS, cadastrada no Ministério  da Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento-

MAPA, e tenham sido inscritos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos ou em outro

que venha a ser instituído no âmbito federal.

2.1.  Serão  consideradas  organizações  e  entidades  de  apoio  e  fomento  à

produção orgânica e agroecológica, para os fins do presente edital,  aquelas que prestarem

auxílio  aos  produtores  de  alimentos  orgânicos  ou  de  base  agroecológica, cujas  práticas

estejam em conformidade com as diretrizes definidas pelo Ministério do Desenvolvimento

Agrário, tais como:

- Promover a soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito humano

à alimentação adequada e saudável.

- Promover o uso sustentável dos recursos naturais.

- Promover a conservação e recomposição dos ecossistemas naturais, por meio

de sistemas de produção agrícola e de extrativismo florestal baseados em recursos renováveis.
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- Promover sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e consumo

de alimentos, que aperfeiçoem as funções econômica, social e ambiental da agricultura e do

extrativismo florestal.

-  Valorizar  a  agrobiodiversidade  e  os  produtos  da  sociobiodiversidade  e

estímulo  às  experiências  locais  de  uso  e  conservação  dos  recursos  genéticos  vegetais  e

animais, que envolvam o manejo de raças e variedades locais, tradicionais ou crioulas.

- Ampliar a participação da juventude rural na produção orgânica e de base

agroecológica.

3. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO

3.1.  Estarão  habilitadas  as  organizações  e  entidades  de  apoio  e  fomento  à

produção orgânica e agroecológica que atenderem aos seguintes requisitos:

3.1.1 Estejam formalmente constituídas, mediante comprovação por estatuto ou

contrato social.

3.1.2.  Não possuam fins  lucrativos,  mediante  comprovação por  estatuto  ou

contrato social.

3.1.3. Possuam conta bancária em instituição financeira regular.

4. DOCUMENTAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DA HABILITAÇÃO

4.1.  Cópia  do  comprovante  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  da  Pessoa

Jurídica (CNPJ).

4.2. Cópia do Estatuto Social ou de outro ato constitutivo da organização ou

entidade, registrado em cartório de registro de pessoa jurídica.

4.3. Cópia de Ata de Posse da Diretoria atual, registrada em cartório de registro

de pessoa jurídica.

4.4. Informação dos dados bancários. 

5. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

5.1.  Os  atos  formais  realizados  em  nome  das  organizações  e  entidades

interessadas deverão ser praticados por representante legal que, devidamente credenciado, será

o único admitido a intervir nas fases de procedimento de habilitação e a responder pelos atos

previstos neste edital.

5.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

5.2.1. Documento oficial de identidade (original).

5.2.2.  Procuração que,  na forma de lei,  comprove a outorga de poderes (se

necessário),  com  firma  reconhecida  e  original  ou  cópia  autenticada  do  ato  constitutivo,

contrato ou estatuto social.



5.3.  O  representante  da  organização  ou  entidade  deverá  entregar  seus

documentos de credenciamento junto com os documentos de habilitação.

6. ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1.  LOCAL:  Os  documentos  de  habilitação  e  credenciamento  deverão  ser

destinados ao Gabinete do Procurador-Chefe (GABPC) na sede da Procuradoria da República

no Amazonas, localizada na Av. André Araújo, 358, Adrianópolis, Manaus/AM, CEP 69057-

025.

6.2.  PRAZO:  A entrega  dos  documentos  de  habilitação  e  credenciamento

deverá ocorrer no período de 13/02/2019 a 28/02/2019, nos dias úteis.

6.3. HORÁRIO: 9h às 16h

6.4. FORMA: Os documentos de habilitação exigidos neste Edital poderão ser

entregues em original ou por qualquer processo de cópia, desde que perfeitamente legíveis.

6.4.1. Quando os documentos forem entregues em fotocópias, sem autenticação

passada por cartório competente, o representante deverá apresentar os originais e o GABPC os

autenticará, se for o caso.

RAFAEL DA SILVA ROCHA
Procurador-Chefe Substituto
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