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ATA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 

Às 10 (dez) horas do dia 24 (vinte e quatro) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois), no auditório 
do campus Farroupilha do IFRS – sediado à Av. São Vicente, nº 785, no bairro Cinquentenário, em 
Farroupilha/RS –, teve início a sessão pública da chamada pública nº 02/2022 para aquisição de 
alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições 
da lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da modalidade compra institucional do 
programa alimenta Brasil – PAB, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 34 da lei nº 
14.284, de 29 de dezembro de 2021, no art. 17 do decreto nº 10.880, de 02 de dezembro de 
2021, e na resolução GGPAA nº 84, publicada no DOU de 10 de agosto de 2020. Estavam 
presentes os membros da Comissão Especial de Compra de Alimentos da Agricultura Familiar 
(CECAAF), Marcos Antônio Peccin Júnior, Coordenador de Compras e Licitações deste campus e a 
servidora Luana Lazzari, que redige esta ata. Os integrantes da CECAAF iniciam a Habilitação e a 
verificação de conformidade da Proposta de Venda da única Proponente, a Cooperativa de 
Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul (CAAF). É feita a abertura dos 
documentos entregues pela cooperativa à Comissão digitalmente no dia 23 (vinte e três) de 
março de 2022 (dois mil e vinte dois), após consulta via e-mail à CECAAF da possibilidade desta 
forma de envio da documentação. Após análise dos documentos de habilitação a proponente foi 
considerada habilitada, apresentando todos os documentos exigidos no Edital. Passou-se então, 
para análise da Proposta de venda – na qual constava a oferta de 774 quilogramas de Maçã Tipo 
Fuji ou Gala Nacional; 774 quilogramas de Banana prata ou catarina, 774 quilogramas de Bergamota 
Pokan ou Comum; 828 unidades de Biscoito doce; 486 unidades de Bolo simples fatiado; 792 pacotes 
de Biscoito salgado ou Palito salgado; 405 unidades de Cuca simples sem recheio fatiada; 459 unidades 
de Bolo de Cenoura com cobertura fatiado e 36 dúzias de ovos; totalizando R$47.340,45 (quarenta e 
sete mil trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos) - que estava de acordo com o 
Edital. Assim, a CAAF foi selecionada para o fornecimento dos itens objeto desta chamada pública. 
Feito isso, a Sessão é declarada encerrada, a que sucederá o reconhecimento e ratificação da 
respectiva Dispensa de Licitação, sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) e a convocação 
da proponente selecionada para assinatura do Contrato e início do fornecimento. Nada mais 
havendo a constar, lavrei a presente ata, assinada por mim e pelos demais presentes, às 10 (dez) 
horas e 20 (vinte) minutos do dia 24 (vinte e quatro) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois). 
 
 
Luana Lazzari 
 
 
Marcos Antonio Peccin Junior 
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