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Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, das quinze horas às quinze horas e
trinta minutos, na sala da Coordenação de Assistência Estudan l do Câmpus Uruaçu do IFG,
realizou-se a sessão pública, para tratar dos seguintes pontos de pauta:

1) Análise da documentação recebida dos proponentes que submeteram projeto de vendas ao Edital1) Análise da documentação recebida dos proponentes que submeteram projeto de vendas ao Edital
de Chamada Pública Nº 12/2022/IFG/REI/PROEX. de Chamada Pública Nº 12/2022/IFG/REI/PROEX. 
A análise da documentação recebida seguiu a metodologia:
- A sessão pública foi realizada nos horários pré-agendados conforme o Comunicado 06/2022,
publicado na página de "Editais da Extensão" do IFG - Câmpus Uruaçu.
- Registra-se que não houve a participação presencial de nenhum proponente de forma presencial.
- A Comissão abriu a documentação recebida e conferiu a documentação.
- Ressalta-se que houve apenas um projeto de venda, de um mesmo produtor, para "pão de queijo"
e "rapadurinha". Não houve propostas de projetos de venda para abacaxi pérola, laranja pêra,
mamão formosa, banana prata e banana maça.
- Registra-se que, quanto à documentação, não houve apontamentos referentes à ausência e/ou
desconformidade de quaisquer dos documentos. Estes estão em acordo com o previsto na Chamada
Pública 12/2022.
- Entretanto, devido haver apenas um projeto de venda para os itens "pão de queijo" e
"rapadurinha", de um mesmo produtor, a comissão deliberou que entrará em contato com o
proponente e, caso tenha interesse,  este deverá apresentar um novo projeto de venda, até
17/11/2022, alterando a quan dade de pão de queijo e/ou rapadurinha, desde que tenham
condições de vender e entregar os produtos, como também seus respectivos valores, respeitando os
limites máximos previstos por proponente no edital de chamada pública.
Nada mais havendo a tratar, nós, Wallace Pereira Sant' Ana e Eloisa Aparecida da Silva Ávila
lavramos a presente Ata.
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