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1. Aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos,na sala da
Coordenadoria de Compras e Licitações do IFRS - Campus Erechim, reuniram-se os servidores: Patrícia
Cichota, Jaqueline Iaroszeski, Roberta Rigo de Aguiar, Régis Nogara dos Reis e Tiago de Paulo Leão,
representando a Portaria nº 104 de 22 de abril de 2022 que designa os membros da Comissão Especial
de Compras da Agricultura Familiar, para a abertura da sessão pública presencial da Chamada Pública
PNAE nº 03/2022, referente à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE ESCOLAR, POR MEIO DA MODALIDADE
DE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O IFRS - CAMPUS
ERECHIM. Este edital foi disponibilizado aos interessados no dia dezoito de abril de dois mil e vinte e
dois no site do campus, em jornal de grande circulação e enviado aos e-mails das cooperativas da região
de Erechim. Foram recebidos, tempestivamente, os documentos contendo habilitação e proposta de
venda das cooperativas: Cooperativa de Desenvolvimento Regional Ltda (COOPERFAMILIA), CNPJ:
07.508.742/0001-71, CECAFES - Cooperativa Central de Comercialização da Agricultura Familiar de
Economia Solidária,CNPJ 15.388.008/0001-44, COOHORTI - Cooperativa de Hortifrutigranjeiros,
doces e conservas coloniais Santa Catarina, CNPJ 07.803.386/0001-19 e Cooperativa de Produção e
Consumo Familiar Nossa Terra Ltda, CNPJ 05.047.086/0001-21, ficando os envelopes em poder da
Instituição até sua abertura.

2. A servidora Patrícia Cichota deu início à sessão pública, lendo os dados relativos à Chamada Pública,
salienta-se que não houve a presença de nenhum proponente na sessão pública. Não houve participação
de agricultores individuais. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação foram abertos
e rubricados por todos os presentes. Depois de analisar os documentos, a Comissão considerou as
licitantes participantes .HABILITADAS

3. Seguiu-se a sessão com a abertura do envelope 2, contendo os Projetos de Venda. Todos os
documentos foram vistados e rubricados pelos presentes. Nos itens 01, 02, 04, 05, 06 e 07, não houve a
necessidade de se escolher os fornecedores vencedores considerando os critérios de seleção presentes
no item 7 do Edital, visto que houve apenas uma proposta para cada item. Conforme 5.3. do Edital, afim
de complementação dos documentos apresentados foi solicitado à cooperativa CECAFES que
detalhasse sua DAP jurídica pelo número de associados por município de cada cooperativa individual
que faz parte da central, sendo esta informação importante para a classificação dos Projetos de Venda e
desempate nos itens 03 e 08. Foi concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio do mesmo.

4. No caso do item 09, foi possível a análise das DAPs Jurídicas e a classificação das três proponentes,
considerando primeiramente que o grupo de projetos de fornecedores locais têm prioridade sobre os
demais grupos e que no caso de empate entre Grupos Formais , em referência ao disposto no § 2º do
artigo 35 da Resolução FNDE nº 06/2020, têm prioridade organizações produtivas com maior
porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de
associados/ cooperados, conforme extrato da DAP Jurídica. Assim sendo, o item 09 (Doce de Frutas)
ficou com a seguinte classificação nos critérios de seleção:

Item 09

1º colocada: Cooperativa de Desenvolvimento Regional Ltda (COOPERFAMILIA), CNPJ:
07.508.742/0001-71, local com maior número de associados em Erechim e um percentual de
99,25% de número de DAPs reconhecidas.



2º colocada: Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda, CNPJ 05.047.086
/0001-21, local com maior número de associados em Erechim e um percentual de 95,47% de
número de DAPs reconhecidas.

3º colocada: COOHORTI - Cooperativa de Hortifrutigranjeiros, doces e conservas coloniais
Santa Catarina, CNPJ 07.803.386/0001-19, local com maior número de associados o município de
Cacique Doble/RS.

5. Os documentos referentes à Habilitação e Projeto de Venda dos licitantes foram incluídos junto ao
processo eletrônico. Com isso encerrou-se a sessão pública da Chamada Pública 03/2022, com a
ressalva de que os itens 03 e 08, serão classificados no dia 10/05/2022, após o envio da documentação
complementar solicitada à CECAFES. Nada mais havendo a relatar, foi lavrada a presente ata por mim,
Patrícia Cichota, que após lida e considerada conforme, foi assinada pelos demais representantes da
Comissão presentes na sessão.

Patrícia Cichota - SIAPE 1828037

Jaqueline Iaroszeski - SIAPE 1758166

Régis Nogara dos Reis - SIAPE 1745752

Roberta Rigo de Aguiar - SIAPE 1819694

Tiago de Paulo Leão - SIAPE 1828218
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