
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 
CAMPUS OSORIO 

COORD. DE COMPRAS E LICITACOES (OSORIO) 

ATA Nº 80/2022 - CCOMPLIC-OSO (11.01.05.04.05) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Osório - RS, 20 de Maio de 2022

ATA Nº 01/2022 LIC/OSÓRIO/IFRS

Às 14 (quatorze) horas do dia 18 (dezoito) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), por
videoconferência online, através do link meet.google.com/jcw-vofn-siv, divulgada ao público em
geral através de ampla publicidade no site https://ifrs.edu.br/osorio/administracao/licitacoes/chamada-
publica/, teve início a Sessão Pública de Habilitação dos Proponentes e Seleção das Propostas
apresentadas em atendimento à Chamada Pública nº 08/2022 para aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar
/PNAE, presidida pelo coordenador de compras e licitações deste campus, Uady Rocha
Sessim, auxiliado pelo servidor Andrei Nasser, Coordenador de Infraestrutura/Almoxarifado deste
Campus e Éder José Morari, Diretor de administração e planejamento deste campus, que auxiliarão na
conferência dos documentos, declarando aberta a Sessão Pública, reiterou a importância deste evento
para o fortalecimento sócio-econômico local, bem como para a atingimento dos objetivos sociais do
IFRS; alertou para o fato de que a Sessão poderá ser assistida por qualquer pessoa, mas somente
participarão de seus atos os proponentes ou seus representantes devidamente credenciados; Informando
que a sessão transcorrerá em 05 (cinco) atos distintos: o Credenciamento como Participante dos
proponentes e seus respectivos representantes; Habilitação dos Proponentes; a Verificação de
Conformidade das Propostas; a Classificação dos Proponentes; e, por fim, a Seleção das Propostas. 

Não houve participantes que se identifiquem como proponentes e/ou representantes, nesta sessão.

Apenas uma interessada enviou a documentação digitalizada para Habilitação e
Proposta de Venda, conforme item 1.2 do edital. Comunica o início da análise da
documentação de habilitação do proponente Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de
Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas. Esta empresa apresentou todas as documentações necessárias à
habilitação conforme legislação vigente, pelo que aceitamos os documentos aptos para a habilitação.

O servidor Uady anuncia o início da análise do projeto de venda do proponente credenciado, no qual
foi constatada a conformidade, pelos membros da comissão, do documento
apresentado. Foi selecionada a proposta da Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Itati,
Terra de Areia e Três Forquilhas, conforme valores e quantitativos constantes nos autos do processo Nº
23367.000202/2022-11. Uady declara encerrada esta Sessão, a que sucederá a ratificação e
homologação 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,
conforme Edital. Não tendo sido interpostos recursos ou questionados os Atos desta Sessão e nada mais
havendo a constar, lavrei a presenta ata, assinada por mim e pelos demais presentes, às 15hs (quinze
horas) do dia 18 de maio de 2022.
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