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PROCESSO Nº 23360.000543/2019-51 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, 

na sala de Coordenadoria de Licitações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Sul – IFRS – Campus Bento Gonçalves, reuniram-se os servidores Camila 

Vanessa Dobrovolski Ibrahim e Sandro Itamar Bueno dos Santos, designados pela portaria 

número cento e onze, de vinte e três de abril de dois mil e dezoito, para compor a Comissão 

Especial de Compras da Agricultura Familiar, a fim de realizar a sessão pública da Chamada 

Pública PAA nº 21/2019, referente à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR PARA O IFRS – CAMPUS BENTO GONÇALVES, destinado ao 

atendimento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O edital foi disponibilizado aos 

interessados no dia primeiro de outubro de dois mil e dezenove no Diário Oficial da União e via 

e-mail. No dia marcado para a abertura desta sessão, foram recebidos na Coordenadoria de 

Licitações dois envelopes da Associação de Agricultores Familiares de Bento Gonçalves, CNPJ 

12.184.219/0001-77, dois envelopes da Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares 

de Caxias do Sul, CNPJ 14.169.702/0001-08, dois envelopes da Cooperativa de Produção 

Agropecuária Nova Santa Rita Ltda, CNPJ 00.861.664/0001-45 e dois envelopes da 

Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região POA Ltda, CNPJ 01.112.137/0001-09. O 

servidor Sandro Bueno dos Santos deu início à sessão pública, lendo os dados relativos à 

Chamada Pública. Não foram apresentados outros envelopes de nenhum outro 

associado/cooperativado. Os envelopes de habilitação e proposta foram rubricados pelos 

servidores. Os envelopes contendo os documentos relativos às habilitações foram abertos e seu 

conteúdo rubricado por todos os presentes. Os documentos referentes à Habilitação dos 

licitantes foram analisados e as cooperativas participantes consideradas habilitadas. Não 

havendo interposição de recurso quanto à habilitação, foi dado início a abertura dos envelopes 

contendo as propostas. Os documentos foram analisados e rubricados pelos presentes. Não 

havendo interposição de recursos quanto à proposta, ficaram declaradas vencedoras a 

Associação de Agricultores Familiares de Bento Gonçalves, CNPJ 12.184.219/0001-77, nos 

itens 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias 

Familiares de Caxias do Sul, CNPJ 14.169.702/0001-08, nos itens 6 e 7. A Cooperativa de 

Produção Agropecuária Nova Santa Rita Ltda, nos itens 3 e 4. A Cooperativa dos Trabalhadores 

Assentados da Região POA Ltda apresentou proposta para os itens 3 e 4, no entanto 

considerando o número de agricultores familiares distribuídos no município em que a 

cooperativa possui cadastro na Receita Federal, ou seja, o município de Eldorado do Sul/RS, e 

considerando que este número é inferior ao apresentado pela Cooperativa de Produção 

Agropecuária Nova Santa Rita Ltda, esta última foi considerada vencedora para os respectivos 

itens. Nada mais havendo a relatar, foi lavrada a presente ata por mim, Camila Vanessa 

Dobrovolski Ibrahim, que após lida e considerada conforme, foi assinada pelos presentes. 

 

Camila Vanessa Dobrovolski Ibrahim  Sandro Itamar Bueno dos Santos 

 

 

 

* A via original encontra-se arquivada e assinada junto ao processo. 


