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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE HABILITACÃO DAS PROPOSTAS DE VENDA. 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 12/2022 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE 2022 

Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
conforme § 1º do art. 14 da Lei 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). 
 

 
Aos 03 dias do mês de novembro de 2022, às 15 horas, na sala de reuniões do Gabinete do IFG - Câmpus 
Valparaíso de Goiás, realizou-se a sessão pública de habilitação das propostas de venda recebidas pela 
Chamada Pública nº 12/2022 para aquisição de gêneros alimenticios - PNAE 2022. A sessão pública foi realizada 
pela Comissão Local de Execução e Planejamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (2022), 
designada pela CIRCULAR 3/2022 - VAL-CG/CP-VALPARA/IFG, de 29 de abril de 2022 para apoiar a equipe de 
gestão do câmpus nas atividades inerentes à Alimentação Escolar. 

A sessão pública ocorreu nos termos do item 3 da chamada pública e conforme os parágrafos 4º e 5º 
da Resolução n 02, de 09 de abril de 2020: 

"§ 4º Os projetos de compra e venda recebidos pela Entidade Executora serão analisados por uma comissão de 
chamada pública, independentemente da presença dos interessados. 

§ 5º No caso de ausência dos interessados, a Comissão deverá fornecer a todos os participantes a ata de análise 
e resultados das propostas vencedoras". 

Os agricultores proponentes estavam cientes do dia e horário da sessão pública de habilitação das propostas, 
pois o cronograma consta no Edital de Chamada Pública n.12/2022 publicado na página do IFG no endereço: 
www.ifg.edu.br/editais-extensao e www.ifg.edu.br/valparaiso/campus/extensao/editais, e publicado nas demais 
mídias sociais. Também foi enviado um e-mail a cada proponente para reforçar o cronograma das sessões 
públicas da Chamada Pública. 

Será dada ampla divulgação do resultado preliminar da habilitação e sobre o prazo para regularização da 
documentação,    assim    como    todas    as    etapas    do    processo    que    serão    publicadas     no endereço: 
www.ifg.edu.br/valparaiso/campus/extensao/editais?showall=&start=2, seguindo o cronograma da chamada 
pública. 

O resultado da sessão de habilitação preliminar segue em anexo a essa ata, que será assinada eletronicamente 
pelos presentes na sessão pública. 

 

 
Participantes. Assinatura 

Danielle Pereira da Costa - Gerente de Pesquisa Pós - 

Graduação e Extensão do Câmpus Valparaíso e Presidente da 

Comissão Local de Execução do PNAE. 

(assinado eletronicamente) 

 

Elenice Mendes Cesar - Gerente de Administração do 

Câmpus Valparaíso. 

(assinado eletronicamente) 

Julymary Castanheira Carvalho - Odontóloga do Câmpus 

Valparaíso e Representante da Gerência de Pesquisa, Pós- 

Graduação e Extensão. 

(assinado eletronicamente) 

Reginaldo Dias dos Santos - Diretor Geral do Câmpus 

Valparaíso. 

(assinado eletronicamente) 

http://www.ifg.edu.br/editais-extensao
http://www.ifg.edu.br/valparaiso/campus/extensao/editais
http://www.ifg.edu.br/valparaiso/campus/extensao/editais?showall&start=2


 

Resultado preliminar da habilitação das propostas: 
 
 
 

 
 

ITENS 

 
 

FORNECEDOR 

 

RESULTADO 

PRELIMINAR DA 

HABILITAÇÃO 
 

(04/11/2022) 

 
 

DILIGÊNCIAS/CORREÇÕES 

 

1     

2    

3    

4    

5   Correção de informação: 

6 COOPERATIVA MISTA DA   

AGRICULTURA FAMILIAR DO 

MEIO AMBIENTE E DA CULTURA 
Não Habilitada* 

Retirar do projeto de venda a informação de 

periodicidade de  entrega semanal,  pois  esta 
7 

8 
DO BRASIL - COOPBRASIL  periodicidade será definida conforme previsto 

9   no item 7.2 do Edital. 

10    

11    

12    

13    

  

1     
 

2    

3    

4   

Habilitada 
 

Sem diligências/correções 
5 

6    

7    

8    

9   
Complementação de documentação: 

 
 

10 

11 Associação de Produtores  Apresentar   a   prova   de   atendimento   de 

 Rurais de Valparaíso de 

Goiás - APROVA 
Não habilitada* 

requisitos   higiênico-sanitários   previstos   em 

normativas específicas, das empresas indicadas 

12 
  pelo processamento de alimentos da agricultura 

familiar referente aos itens 8, 9, 10, 11 e 12 do 

   projeto de venda. 

    

Complementação de documentação: 

 

   
Apresentar  comprovação  de  produção  pela 

13  Não habilitada* agricultura familiar. 

   
O contrato de beneficiamento de polpas não 

   utiliza produto da agricultura familiar. 

* Não habilitada sendo necessário a regularização da documentação recebida, conforme prazo previsto no cronograma (07 

a 09 de novembro de 2022). 

 



 

 


