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Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos,na sala de 
Reuniões do nono andar da torre norte do IFRS - Campus Porto Alegre, reuniram-se os servidores 
Lenon Gomes Medeiros, Milena Ivanoska da Rosa Soria e Thaís Carlesso Dutra da Silva para a abertura 
da sessão pública presencial e online, pelo google meet, da Chamada Pública PNAE nº 14/2022, 
referente à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar por meio do programa nacional de 
alimentação escolar - PNAE para o IFRS - Campus Porto Alegre. Este edital foi disponibilizado aos 
interessados no dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte e dois no site do campus, em informativo 
da Emater-RS e enviado aos e-mails de aproximadamente 70 cooperativas do estado do Rio Grande do 
Sul. Foram recebidos, tempestivamente, os documentos contendo habilitação e proposta de venda das 
cooperativas: Cooperativa dos Produtores Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão (COPERAV), 
CNPJ 11329990/0001-22; Central Metropolitana de Cooperativas da Agricultura Familiar, CNPJ 
30.963.826/0001-17; e Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul 
(CAAF), ficando os envelopes em poder da Instituição até sua abertura. O Servidor Lenon Gomes 
Medeiros 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 serão 
assinados por todos os presentes no SIPAC. Depois de analisar os documentos, a Comissão considerou 
as licitantes participantes HABILITADAS. Seguiu-se a sessão com a abertura do envelope 2, contendo 
os Projetos de Venda. Todos os documentos foram vistados e serão assinados no SIPAC pelos 
presentes. Para todos os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, houve a necessidade de se escolher os 
fornecedores vencedores considerando os critérios de seleção presentes no item 6 do Edital. Conforme 
item 6.2. do Edital, e de acordo com a Resolução FNDE nº 06/2020, a Cooperativa dos Produtores 
Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão (COPERAV), CNPJ 11329990/0001-22 foi classificada em 
primeiro lugar, por seu projeto de vendas estar de acordo com o edital, por ser uma cooperativa do 
grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata e por ser uma Cooperativa da 
Reforma Agrária, qual tem prioridade quanto às demais participantes. Contudo, não foram enviados 
dois anexos, sendo concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio desses documentos, o que 
ocorreu dentro do prazo e de acordo com o edital. Após a análise do projeto de venda e demais 
documentos obrigatórios para habilitação presentes no edital, a Cooperativa dos Produtores Orgânicos 
de Reforma Agrária de Viamão (COPERAV), CNPJ 11329990/0001-22 foi a vencedora de todos os 
itens da Chamada Pública 14/20022. 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 14/2022. Nada mais havendo a relatar, foi lavrada a presente ata por mim, Lenon 
Gomes Medeiros, que após lida e considerada conforme, foi assinada pelos demais presentes na sessão.
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