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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE SELEÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA SUBMETIDOS AO EDITAL
DE CHAMADA PÚBLICA Nº 12/2022/IFG/REI/PROEX, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CÂMPUS URUAÇU.

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

1 ) Seleção das propostas de venda habilitadas submetidas  ao Edital de Chamada Pública Nº
12/2022/IFG/REI/PROEX. 
- Participaram da sessão pública os membros, Eloisa e Wallace, da Comissão de Execução do PNAE do Câmpus
Uruaçu do IFG;
- Todos os proponentes foram notificados sobre a realização da sessão pública por meio de publicação
institucional no site do campus e contato por telefone, porém não compareceram;
- Foi realizada a análise da documentação recebida em atendimento às solicitações feitas aos proponentes na fase
de habilitação constantes nos seguintes documentos: “ATA - Sessão Pública de HABILITAÇÃO dos Projetos de
Venda - Aquisição de Alimentos via PNAE - Câmpus Uruaçu - 2022” e “Resultado - Propostas Habilitadas -
Aquisição de Alimentos via PNAE - Câmpus Uruaçu - 2022” publicados na página de editais de extensão do
Câmpus Uruaçu do IFG.
- Foi realizada a seleção das propostas de venda seguindo os critérios do edital de Chamada Pública Nº
12/2022/IFG/REI/PROEX.

2) Publicação do resultado da sessão pública
- O resultado preliminar da seleção das propostas de venda será publicado no dia 21 de novembro de 2021 na
página de editais da extensão do Câmpus Uruaçu do IFG.
- Os proponentes poderão interpor recurso administrativo contra o resultado preliminar entre os dias 22 e 23 de
novembro de 2022, o qual deverá ser encaminhado exclusivamente para o e-mail: gepex.uruacu@ifg.edu.br,
conforme Anexo I. Os recursos apresentados após vencido o prazo estabelecido não serão analisados.
- As análises dos recursos contra o resultado preliminar e o resultado final da seleção das propostas de venda
serão divulgados no dia 25 de novembro de 2022 na página de editais de extensão do Câmpus Uruaçu do IFG,
link: https://www.ifg.edu.br/uruacu/campus/eventosextensao/editais. A assinatura dos contratos está prevista para
ocorrer até 02 de dezembro de 2022 e a convocação e agendamento para assinatura será realizada posteriormente
em comunicado específico. 

Quadro 1: Resultado da habilitação das propostas de venda.
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Ana Fernandes
Teles Alcantara

A proponente apresentou um
novo projeto de venda em
11/11/2022, alterando a
quantidade e valores de pão de
queijo ou rapadurinha que
tenham condições de vender,
respeitando os limites
máximos previstos no edital da
Chamada Pública Nº
12/2022/IFG/REI/PROEX.
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Anexo 1. Formulário de recurso referente ao Edital 12/2022/IFG/REI/PROEX
(enviar entre os dias 22 e 23 de novembro de 2022, para o e-mail gepex.uruacu@ifg.edu.br assunto “RECURSO EDITAL PNAE
12/2022”). 

Nome do Requerente:

Nome da Cooperativa/Associação/Grupo quando houver: 

CNPJ ou CPF:

Câmpus: URUAÇU

Motivo do recurso (indique o que considera que foi descumprido):

Justificativa fundamentada:

Solicitação (com base na justificativa, apresente o que pretende que seja reconsiderado):

Nada mais havendo a tratar, nós, Wallace Pereira Sant' Ana e Eloisa Aparecida da Silva Ávila lavramos a presente Ata.
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