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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE HABILITACÃO DAS PROPOSTAS DE VENDA.ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE HABILITACÃO DAS PROPOSTAS DE VENDA. EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 13/2022 PARAEDITAL DE CHAMADA PÚBLICA No 13/2022 PARA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE 2022.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE 2022.

Aquisição de gêneros alimen cios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, conforme § 1º doAquisição de gêneros alimen cios 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).art. 14 da Lei 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Aos 09 dias do mês de novembro de 2022, às 14 h, em conferência online, realizou-se a sessão pública, realizada pela

Comissão Local Execução e Planejamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (2022), designada pela CIRCULAR

8/2022 - LUZ-CG/CP-LUZIANI/IFG, de 23 de agosto de 2022, com par cipação da representante da equipe de gestão do PNAE

da Pró-Reitoria de Extensão e pelo proponente da Associação de Produtores Rurais de Valparaíso de Goiás (APROVA).

A sessão pública ocorreu nos termos do item 3 da chamada pública nº 13/2022 que consiste na análise da documentação

recebida do proponente e verificação da conformidade de preenchimento do projeto de venda.

A análise da documentação recebida do proponente seguiu a metodologia:

- A sessão pública foi realizada via online no horário pré-agendado com a presença do proponente,

- Realizada leitura do item 3 do edital "3.Habilitação do Fornecedor".

- Abertura da documentação recebida pelo e-mail gabinete.luziania@ifg.edu.br

- Registro dos apontamentos referentes à ausência e/ou desconformidade de quaisquer dos documentos.

- Recebimento da documentação incompleta do único proponente e participante da sessão pública.

Segue resultado da sessão de habilitação preliminar em anexo a essa ata, que será assinada eletronicamente pelos presentes

na sessão pública.

CÂMPUS LUZIÂNIA

- Participante da Pró-Reitoria de Extensão: Renata David de Moraes.

- Participantes do câmpus: Sandra Katerine Almeida de Souza e Lindiana Mendes de Araújo.

-Participante externo: Jean Ricardo Soares Lins Júnior(APROVA).

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Na abertura da documentação não constava a
prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em norma vas específicas,
das empresas prestadoras de serviços indicadas pelo processamento de alimentos da agricultura
familiar, tal fato foi exposto, no entanto no momemo da sessão pública, o preponente
interessado apresentou a documentação e foi analisado e verificado pela comissão, no entanto
o mesmo foi suprimido e consta a documentação completa.
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