
 

 

REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PRÓ-RURAL/ DF-RIDE 

 
DADOS CADASTRAIS DO INTERESSADO 

Razão Social 

Nº CNPJ Nº CFDF 

Endereço matriz 

E-mail principal para contato Telefone celular 

Nome do representante/procurador 

Nº CPF representante/procurador Telefone celular representante/procurador 

 
INDICAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE 

PÓLO AGROINDUSTRIAL PRETENDIDO: 
 
( ) PAD-DF – Edital de Chamamento Público nº 02/2021 
( ) RIO PRETO – Edital de Chamamento Público nº /2021 

LOTE PRETENDIDO (por ordem de prioridade): 
 

a)  b)  c)  d)    

 
Pelo presente Requerimento, como representante do empreendimento acima qualificado, declaro interesse 

na participação do Edital de Chamamento Público relacionado ao Programa PRÓ-RURAL/DF-RIDE, voltado ao Pólo 
Agroindustrial indicado. Declaro, ainda, que li o Edital e estou ciente das condições e obrigações estabelecidas neste 
Chamamento Público. 

Por fim, declaro que as informações e documentação por mim apresentadas são verdadeiras e estou ciente 
de que qualquer declaração falsa implicará na eliminação deste Requerimento no processo de credenciamento do 
respectivo Edital de Chamamento Público. Acompanham este Requerimento: 

 Carta Consulta; 
 Projeto de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira Simplificado – PVTEFS; 
 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, atualizado; 
 Documento de identificação do responsável legal (CPF e documento de identidade com foto) 
 Contrato Social e Última Alteração consolidada; ou Estatuto e Ata de eleição da Diretoria, autenticados em 

cartório ou apresentados original e cópia, para validação; 
 Certidão Negativa de Débitos ou equivalente junto à Fazenda Nacional; 
 Certidão Negativa de Débitos ou equivalente junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal; 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 Certidão de Regularidade junto ao FGTS; 
 Termo de compromisso que irá providenciar pedido de licenciamento ambiental em até 90 (noventa) dias, sob 

pena de exclusão; 
 Cadastro Fiscal do Distrito Federal ou Termo de Compromisso de Inscrição no CFDF em até 15 (quinze) dias, 

para empresas oriundas de outras unidades da federação, sob pena de exclusão; 
 Original e cópia de Procuração assinada por quem de direito, quando houver, outorgando ao seu representante 

poderes para tomar as decisões que julgar necessárias, durante o Chamamento Público, acompanhada de 
documento de identidade e CPF do concedente e do procurador (original e cópia); 

 
Brasília, de de 20   _. 

 
 

Responsável 


