
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
REITORIA

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE  HABILITAÇÃO DOS PROJETOS DE VENDA SUBMETIDOS AO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 11/2021/PROEX/IFG DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Aos dias quatro e cinco do mês de outubro de 2021, das oito às dezesseis horas, em conferência

online, 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

Edital de Chamada Pública nº 11/2021/PROEX/IFG. 

A análise da documentação recebida dos proponentes seguiu a metodologia:

- A sessão pública foi realizada por câmpus/lote nos horários pré-agendados conforme o comunicado

02 publicado na página de editais da Extensão IFG. A reunião foi gravada.

- Realizada leitura do item 3 do edital "3.Habilitação do Fornecedor".

- Abertura da documentação recebida, por proponente, na ordem de envio para o e-mail

nutricao@ifg.edu.br. 

- Registro dos apontamentos referentes à ausência e/ou desconformidade de quaisquer dos

documentos. 

- Ao final da reunião, abre-se a fala para que os participantes possam registrar suas dúvidas e

comentários.

2) Convocação dos proponentes para entrega ou correção de documentação conforme

apontamentos realizados na abertura dos documentos. 

Os proponentes deverão encaminhar a documentação complementar ou corrigida via digital,

exclusivamente para o e-mail nutricao@ifg.edu.br, no período compreendido entre os dias 07 de

outubro de 2021 a 13 de outubro de 2021. Na impossibilidade do envio da documentação digitalizada

por e-mail, o proponente deverá apresentar a documentação física exclusivamente no endereço Av.

C-198, 500 - Jardim America, Goiânia - GO, 74270-040 /Pró-Reitoria de Extensão, entre os dias 07 de

outubro de 2021 a 13 de outubro de 2021, de 8h00 as 17h00. Dúvidas e pedidos de esclarecimentos

deverão ser encaminhados para o e-mail nutricao@ifg.edu.br.

Os proponentes que não encaminharem as correções solicitadas dentro do prazo indicado estarão

sujeitos à desabilitação. 

O quadro que segue traz o detalhamento das sessões públicas por câmpus bem como as correções

necessárias por proponente. 

LOTE 01 - CÂMPUS ÁGUAS LINDAS

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes. 



- Participantes do câmpus: Emille Cristina Oliveira de Souza, Nathane Carolina

Vieira de Sales.  

- Participantes externos: Alan Monteiro (agricultor individual). 

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Não houveram duvidas e

comentários. 

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE

PRODUTORES RURAIS DE

VALPARAISO DE GOIÁS

(APROVA) 

A associação tem

interesse em fornecer a

farinha de mandioca no

entanto não apresentou

o alvará de vigilância

sanitária constando a

farinha de mandioca

como produto

autorizado para

fabricação.  

Encaminhar o alvará da

vigilância sanitária constando

a liberação para

fabricação/produção/comércio

da farinha de mandioca. 

COOPERATIVA MISTA DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DO MEIO AMBIENTE E

CULTURA DO BRASIL

(COOPBRASIL) 

A associação tem

interesse em fornecer a

farinha de mandioca no

entanto não apresentou

o alvará de vigilância

sanitária constando a

farinha de mandioca

como produto

autorizado para

fabricação.

Encaminhar o alvará da

vigilância sanitária constando

a liberação para

fabricação/produção/comércio

da farinha de mandioca.  

CENTRAL DAS

ASSOCIAÇÕES DO

CERRADO BRASILEIRO

DE PRODUÇÃO E

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL

(CACERRADO) 

1) Não consta da

documentação recebida,

a certidão negativa de

débitos com a Receita

Federal relativos aos

tributos federais e à

dívida ativa da união. 

2) A associação tem

interesse em fornecer a

farinha de mandioca no

entanto não apresentou

o alvará de vigilância

sanitária constando a

farinha de mandioca

como produto

autorizado para

fabricação.

1) Encaminhar a certidão

negativa de débitos com a

Receita Federal relativos aos

tributos federais e à dívida

ativa da união. 

2) Encaminhar o alvará da

vigilância sanitária constando

a liberação para

fabricação/produção/comércio

da farinha de mandioca. 

LOTE 02 - CÂMPUS ANÁPOLIS

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes. 

- Participantes do câmpus: Amilton Moreira Damasceno Junior, Jacques Elias de

Carvalho, Rose Cristina Chagas. 

- Participantes externos: Cooperanápolis, Sérgio, Maria Cláudia (representando

agricultores individuais Irany e Miguel)

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública:

1) Maria Cláudia questiona se poderão enviar as correções. Resposta: sim, prazo de

07 a 13/10.

2) Sérgio questiona se tem chance de ganhar por ser fornecedor individual.

Resposta: o primeiro critério de seleção é a localidade do agricultor e posteriormente

são aplicados outros critérios, portanto o fornecedor individual tem chance sim de

concorrer. 

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DA
Nenhuma Nenhuma



AGRICULTURA FAMILIAR

DE GOIANIA (COMPAF)

IRANY JULIA UMBELINO 

O projeto de vendas

apresentado ultrapassa

o limite individual de

venda

Corrigir o projeto de vendas

até o limite de R$ 20.000,00

MIGUEL DA SILVA

COUTO 

O projeto de vendas

apresentado ultrapassa

o limite individual de

venda

Corrigir o projeto de vendas

até o limite de R$ 20.000,00

SÉRGIO GUARNIERI

COUTO 

O projeto de vendas

apresentado ultrapassa

o limite individual de

venda

Corrigir o projeto de vendas

até o limite de R$ 20.000,00

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS

DO ESTADO DE GOIAS

(COMPHEGO)

Nenhuma Nenhuma

ASSOCIAÇÃO

CAMPONESA DOS

FEIRANTES DO

MUNICÍPIO DE CATALÃO

(ACAFEMUC)

1) O estatuto foi

enviado em formato de

várias fotos.

1) Enviar o estatuto social na

íntegra em formato PDF

2) Solicitamos ata de posse

da atual diretoria registrada

em órgão competente. 

COOPERATIVA MISTA

DOS AGRICULTORES

FAMILIARES DE

ANAPOLIS DE GOIAS

 (COOPERANAPOLIS)

Não consta da

documentação recebida,

a certidão negativa de

débitos com a Receita

Federal relativos aos

tributos federais e à

dívida ativa da união. 

Encaminhar a certidão

negativa de débitos com a

Receita Federal relativos aos

tributos federais e à dívida

ativa da união. 

LOTE 03 - CÂMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes. 

- Participantes do câmpus: Ana Paula de Lima Campos e Glaucia Rosalina Machado

Vieira. 

- Participantes externos: Nilmar (representando Luis Antônio Bento), Valons

(Comag), Leonardo Rodrigues

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: 

1) Valons observa que faltou o reconhecimento da Ata apresentada da Acafemuc. 

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

Cooperativa Mista dos

Agricultores Familiares de

Aparecida de Goiânia

(COOMAG)

1) É solicitado no edital

"Mamão formosa" e o

projeto de vendas

pontua "mamão

comum". Em Sessão

Pública a assembleia

entende como o

mesmo. 

2) A Declaração de

produção própria não

segue o modelo do

edital

1) Reenviar a Declaração de

Produção Própria conforme

os termos do Anexo III do

edital. 

Cooperativa Mista dos

Agricultores Familiares

Esperança Verde

1) O projeto de Vendas

não apresentou o preço

total da proposta, porém

foi conferido com o

valor total da chamada

pública.

1) Enviar o estatuto social

atual em nome da



(COOPERMAFAVE) 2) O estatuto social

apresentado está em

nome de outra

cooperativa. 

Cooperativa proponente. 

COOPERATIVA MISTA

DOS AGRICULTORES

FAMILIARES

ASSENTADOS DO

CENTRO OESTE

(COOPACO)

O representante legal

constante na DAP não é

o mesmo que fornece a

procuração para o

assinante do projeto de

vendas e demais

documentos. 

Apresentar procuração do

representante legal constante

na DAP Jurídica ou outro

documento comprobatório

referente ao assinante. 

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS

DO ESTADO DE GOIAS

(COMPHEGO)

nenhuma nenhuma

COOPERATIVA DOS

PRODUTORES RURAIS DE

SENADOR CANEDO E

REGIAO (COPRUSC)

o Projeto de venda

recebido estava em

formato editável e não

assinado

Enviar projeto de vendas em

formato de arquivo PDF e

devidamente assinado pelo

representante legal. 

ASSOCIAÇÃO

CAMPONESA DOS

FEIRANTES DO

MUNICÍPIO DE CATALÃO

(ACAFEMUC)

1) O estatuto foi

enviado em formato de

várias fotos.

1) Enviar o estatuto social na

íntegra em formato PDF

2) Solicitamos ata de posse

da atual diretoria registrada

em órgão competente. 

LOTE 04 - CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes. 

- Participantes do câmpus: Gabriela Amadeus de Freitas Borges, Euzamar Ribeiro

de Oliveira, Ana Claudia de Lima Silva, Iara Jaime de Pina. 

- Participantes externos: Luiz Antônio (COMPAF) e Valons (COMAG). 

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Valons questionou sobre um

projeto de vendas recebido para o câmpus Aparecida de Goiânia em formato word,

foi respondido que será solicitado o envio do documento no formato pdf. 

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DE GOIANIA (COMPAF)

nenhuma nenhuma 

COOPERATIVA

AGROPECUÁRIA DOS

PRODUTORES RURAIS DE

ITABERAÍ (COAPRI) 

nenhuma nenhuma

GRUPO INFORMAL -

CIDADE DE GOIÁS 
nenhuma nenhuma 

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES

HORTIFRUTIGRANJEIROS

DO ESTADO DE GOIÁS

(COMPHEGO) 

nenhuma nenhuma 

LOTE 05 - CÂMPUS FORMOSA

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes.

- Participantes do câmpus: Bruno Quirino Leal e Mauricio Fernandes de Abreu. 

- Participantes externos: Zequinha - agricultor e Naiane- Membro do conselho fiscal

da COOPERVAL, Luiz Antônio Bento - representante da COMPAF

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Não houveram duvidas e



comentários.  

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

ASSOCIAÇÃO ANTONIO

XAVIER 

Não consta da

documentação recebida,

a certidão negativa de

débitos com a Receita

Federal relativos aos

tributos federais e à

dívida ativa da união. 

Encaminhar a certidão

negativa de débitos com a

Receita Federal relativos aos

tributos federais e à dívida

ativa da união. 

JHONERS ALVIM nenhuma nenhuma 

COOPERATIVA MISTA

DOS AGRICULTORES

FAMILIARES

ASSENTADOS DE

BRASILIA (COOPABRA) 

O estatuto social da

cooperativa não

apresenta o registro em

órgão competente. 

Solicitamos o estatuto social

da cooperativa registrada em

órgão competente

COOPERATIVA MISTA DO

VALE DA ESPERANÇA

(COOPERVAL) 

nenhuma nenhuma 

DEIVIDE BENICIO

FERREIRA 
nenhuma nenhuma 

COOPERATIVA MISTA

DOS AGRICULTORES

FAMILIARES DE

APARECIDA DE GOIÂNIA

(COOMAG) 

A Declaração de

produção própria não

segue o modelo do

edital

Reenviar a Declaração de

Produção Própria conforme

os termos do Anexo III do

edital. 

ASSOCIAÇÃO DOS

PRODUTORES RURAIS DE

VALPARAÍSO (APROVA)

nenhuma nenhuma 

COOPERATIVA MISTA DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DO MEIO AMBIENTE E DA

CULTURA DO BRASIL

(COOPBRASIL) 

nenhuma nenhuma 

WELTON ANTONIO DA

SILVA 
nenhuma nenhuma 

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES

HORTIFRUTIGRANJEIROS

DO ESTADO DE GOIAS

(COMPHEGO) 

nenhuma nenhuma 

COOPERATIVA DOS

PRODUTORES RUIRAIS

DO ASSENTAMENTO

ITAÚNA E REGIÃO

(COOPITAUNA) 

Não consta da

documentação recebida,

a certidão negativa de

débitos com a Receita

Federal relativos aos

tributos federais e à

dívida ativa da união. 

Encaminhar a certidão

negativa de débitos com a

Receita Federal relativos aos

tributos federais e à dívida

ativa da união. 

LOTE 06 - CÂMPUS GOIÂNIA

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes.

- Participantes do câmpus: Gleice Alves de Sousa. 

- Participantes externos: Contigo, Luís Antônio Bento

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Não houveram duvidas e

comentários.  

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

COOPERATIVA MISTA

DOS AGRICULTORES

1) É solicitado no edital

"Mamão formosa" e o

projeto de vendas

pontua "mamão

comum". Em Sessão

Pública a assembleia
1) Reenviar a Declaração de

Produção Própria conforme



FAMILIARES DE

APARECIDA DE GOIÂNIA 

(COOMAG)

entende como o

mesmo. 

2) A Declaração de

produção própria não

segue o modelo do

edital

os termos do Anexo III do

edital. 

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DE GOIANIA (COMPAF)

nenhuma nenhuma

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE

HORTIFRUTIGRANJEIROS

DO ESTADO DE GOIAS

(COMPHEGO)

nenhuma nenhuma

COOPERATIVA DOS

PRODUTORES RURAIS DE

SENADOR CANEDO E

REGIAO (COPRUSC)

nenhuma nenhuma

ASSOCIAÇÃO

CAMPONESA DOS

FEIRANTES DO

MUNICÍPIO DE CATALÃO

(ACAFEMUC)

1) O estatuto foi

enviado em formato de

várias fotos.

1) Enviar o estatuto social na

íntegra em formato PDF

 2) Solicitamos ata de posse

da atual diretoria registrada

em órgão competente. 

COOPERATIVA MISTA DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DE TRINDADE(CONTIGO)

Apenas foi avaliado o

projeto de vendas que

constava anexo

diretamente ao e-mail.

Os outros documentos

foram enviados em

drive bloqueado e por

isso não foram

avaliados.

Enviar toda a documentação

conforme item 3 do edital

(exceto o projeto de vendas

que já foi recebido) em

formato PDF diretamente

anexado ao e-mail. 

LOTE 07 - CÂMPUS GOIÂNIA OESTE

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes.

- Participantes do câmpus: Mayara Cely, Aline Seixas, Lorena Rosa

- Participantes externos: Luis Antônio Bento

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Não houveram duvidas e

comentários.  

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

COOPERATIVA MISTA

DOS AGRICULTORES

FAMILIARES DE

APARECIDA DE GOIÂNIA 

(COOMAG)

1) É solicitado no edital

"Mamão formosa" e o

projeto de vendas

pontua "mamão

comum". Em Sessão

Pública a assembleia

entende como o

mesmo. 

2) A Declaração de

produção própria não

segue o modelo do

edital

1) Reenviar a Declaração de

Produção Própria conforme

os termos do Anexo III do

edital. 

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DE GOIANIA (COMPAF)

nenhuma nenhuma

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DE



HORTIFRUTIGRANJEIROS

DO ESTADO DE GOIAS

(COMPHEGO)

nenhuma nenhuma

COOPERATIVA DOS

PRODUTORES RURAIS DE

SENADOR CANEDO E

REGIAO (COPRUSC)

nenhuma nenhuma

ASSOCIAÇÃO

CAMPONESA DOS

FEIRANTES DO

MUNICÍPIO DE CATALÃO

(ACAFEMUC)

1) O estatuto foi

enviado em formato de

várias fotos.

1) Enviar o estatuto social na

íntegra em formato PDF.

2) Solicitamos ata de posse

da atual diretoria registrada

em órgão competente. 

COOPERATIVA MISTA DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DE TRINDADE(CONTIGO)

Apenas foi avaliado o

projeto de vendas que

constava anexo

diretamente ao e-mail.

Os outros documentos

foram enviados em

drive bloqueado e por

isso não foram

avaliados.

Enviar toda a documentação

conforme item 3 do edital

(exceto o projeto de vendas

que já foi recebido) em

formato PDF diretamente

anexado ao e-mail. 

LOTE 08 - CÂMPUS INHUMAS

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes.

- Participantes do câmpus: Darlene Ana de Paula Vieira, Nisval Ferreira Guimaraes

e Lorenna Silva Oliveira Costa. 

- Participantes externos: Alan Monteiro (fornecedor individual) e Antônio Luiz Bento

(COMPAF). 

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Antônio Luiz Bento questionou a

possibilidade legal da Clarice Alves de Souza em representar os produtores

individuais Antonio, Marcio Duarte, Valdivino e Marcio Junior nessa chamada

pública, uma vez que a representante não apresentou nenhum documento atestando

ser agricultora familiar. 

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

COOPERATIVA MISTA

DOS AGRICULOTORES

FAMILIARES DE

APARECIDA DE GOIÂNIA

(COOMAG) 

1) A cooperativa tem

interesse em fornecer a

farinha de mandioca no

entanto não apresentou

o alvará de vigilância

sanitária constando a

farinha de mandioca

como produto

autorizado para

fabricação.  

2) A Declaração de

produção própria não

segue o modelo do

edital.

1) Encaminhar o alvará da

vigilância sanitária constando

a liberação para

fabricação/produção/comércio

da farinha de mandioca. 

2) Reenviar a Declaração de

Produção Própria conforme

os termos do Anexo III do

edital. 

COOPERATIVA MISTA DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DE TRINDADE (CONTIGO)

nenhuma nenhuma 

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DE GOIÂNIA (COMPAF) 

nenhuma nenhuma 

ASSOCIAÇÃO

CAMPONESA DOS

FEIRANTES DO

1) Não foi enviado o

estatuto social e a ata

de posse da atual

diretoria. 

1) Encaminhar o estatuto

social e a ata de posse da

atual diretoria. 

2) Enviar o alvará de



MUNICÍPIO DE CATALÃO

(ACAFEMUC) 

2) O alvará de vigilância

sanitária está ilegivel. 

vigilância sanitária legivel 

constando a liberação para

fabricação/produção/comércio

da farinha de mandioca. 

LUCELY DA SILVA

MOREIRA MARTINS 
nenhuma nenhuma 

FABINEI DA SILVA

MOREIRA 

O agricultor tem

interesse em fornecer a

farinha de mandioca no

entanto não apresentou

o alvará de vigilância

sanitária constando a

farinha de mandioca

como produto

autorizado para

fabricação.  

Encaminhar o alvará da

vigilância sanitária constando

a liberação para

fabricação/produção/comércio

da farinha de mandioca. 

ALAN CARLOS MOREIRA

MONTEIRO 
nenhuma nenhuma 

EVERALDO ALVES DA

SILVA 
nenhuma nenhuma 

ANTONIO BERNARDO

NUNES 
nenhuma nenhuma 

MARCIO APARECIDO

DUARTE 
nenhuma nenhuma 

VALDIVINO BERNARDO

NUNES nenhuma nenhuma 

MARCIO JUNIOR DE

PAULA DUARTE 
nenhuma nenhuma 

LOTE 09 - CÂMPUS ITUMBIARA

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes.

- Participantes do câmpus: Blyeny Hatalita Pereira Alves, Karita Marques Rodrigues

Lopes

- Participantes externos: Valons Mota, Luiz Antônio Bento, Luciano

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Não houveram duvidas e

comentários.  

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

COOPERATIVA MISTA

SOLIDARIA DOS

AGRICULTORES

FAMILIARES DA

REFORMA AGRARIA

(COOP-SAFRA)

1) A assinatura do

projeto de vendas não é

a mesma das

declarações e atas.

2) A Declaração de

produção própria não é

a mesma do modelo do

edital.

3) A Declaração de

limite de venda

inicialmente estava

ilegível, foi solicitado o

reenvio ainda no prazo

de entrega de

documentação e o

documento foi corrigido

e reenviado.

1) Reenviar o projeto de

vendas assinado pela

representante legal.

2) Reenviar a Declaração de

Produção Própria conforme

os termos do Anexo III do

edital.

COOPERATIVA MISTA

DOS AGRICULTORES DE

ITUMBIARA (COOPMAI)

O estatuto social

enviado não possui

certificado de registro

junto à Juceg. 

Enviar estatuto social

registrado. 

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DA



AGRICULTURA FAMILIAR

DE GOIATUBA (COMPAG)

nenhuma nenhuma

LOTE 10 - CÂMPUS JATAÍ

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes.

- Participantes do câmpus: Marluce Silva Sousa e Leylane Franco Leal Barboza. 

- Participantes externos: Luciano (Cooperval), Janice (Coopfas) e Vania Aparecida

da Silva. 

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Não houveram duvidas e

comentários.  

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

COOPERATIVA DE

PRODUÇÃO

AGROINDUSTRIAL

FAMILIAR DO SUDOESTE

GOIANO (COOPFAS) 

nenhuma nenhuma 

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DE GOIÂNIA (COMPAF) 

nenhuma nenhuma 

LOTE 11 - CÂMPUS LUZIÂNIA

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes.

- Participantes do câmpus: Sandra Katerine Almeida de Souza

- Participantes externos: Luiz Antonio Bento (Compaf) e Luciano (Coopbrasil). 

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Na abertura da documentação

não constava na ata de assembleia de posse da Coopbrasil o registro da mesma em

órgão competente, tal fato foi exposto, no entanto após a sessão pública, os

representantes da Proex reavaliaram a documentação e encontrou o registro em ata

do documento recebido da Cooperativa, no entanto o mesmo foi suprimido da junção

da documentação no aplicativo Small PDF. Não será necessário o reenvio dessa

documentação. 

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

COOPERATIVA MISTA DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DO MEIO AMBIENTE E

CULTURA DO BRASIL

(COOPBRASIL) 

nenhuma nenhuma 

ASSOCIAÇÃO DE

PRODUTORES RURAIS DE

VALPARAISO DE GOIÁS

(APROVA) 

nenhuma nenhuma 

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL

AGROECOLÓGICA DE

GOIÁS (AESAGO) 

nenhuma nenhuma 

LOTE 12 - CÂMPUS SENADOR CANEDO

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes.

- Participantes do câmpus: Maria Eugenia Sebba Ferreira de Andrade

- Participantes externos: nenhum

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Não houveram duvidas e

comentários.  

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

1) O projeto de vendas

não consta todos os



COOPERATIVA MISTA

DOS AGRICULTORES

FAMILIARES DE

APARECIDA DE GOIÂNIA

(COOMAG)

itens mas encontra-se

correto uma vez que

realiza o desconto do

preço.

2)  A Declaração de

produção própria não

segue o modelo do

edital

1) Reenviar a Declaração de

Produção Própria conforme

os termos do Anexo III do

edital. 

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DE GOIANIA (COMPAF)

nenhuma nenhuma

COOPERATIVA DOS

PRODUTORES RURAIS DE

SENADOR CANEDO E

REGIAO (COPRUSC)

1) CNPJ enviado

encontra-se ilegível.

2) A Ata apresentada

não consta certificado

de registro junto à

Juceg.

3) As declarações

(produção própria e

controle do limite de

venda) não foram

enviadas. 

1) Enviar CNPJ legível

2) Enviar Ata registrada. 

3) Enviar a  declaração de

que os gêneros alimentícios a

serem entregues são

produzidos pelos

associados/cooperados e a

declaração  de

responsabilidade pelo

controle do atendimento do

limite individual de venda de

seus cooperados/

associados.

ASSOCIAÇÃO

CAMPONESA DOS

FEIRANTES DO

MUNICÍPIO DE CATALÃO

(ACAFEMUC)

1) O projeto de vendas

não apresenta os

alimentos repolho e

tomate longa vida

orgânico e não

descontam os preços

referentes a esses itens

do valor total do lote.

2) O estatuto foi

enviado em formato de

várias fotos.  

1) Corrigir o preço do projeto

de vendas considerando o

desconto do valor dos itens

não apresentados.

2)  Enviar o estatuto social na

íntegra em formato PDF.

3) Solicitamos ata de posse

da atual diretoria registrada

em órgão competente. 

LOTE 13 - CÂMPUS URUAÇU

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes.

- Participantes do câmpus: Adrielly Melo, Cleidiane Aparecida de Jesus Melo Souza,

Eloisa Aparecida da Silva Avila. 

- Participantes externos: Luiz Antônio Bento. 

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Não houveram duvidas e

comentários.  

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

COOPERATIVA

AGROPECUARIA

REGIONAL DOS

PRODUTORES RURAIS E

AGRICULTORES

FAMILIARES DE CERES

(COOPER FAMILIAR

CERES)

1) O Projeto de venda

não traz informação do

lote (nome do câmpus.

Endereço). 

2) O representante legal

que assina as

declarações e o projeto

de vendas não é o

mesmo que consta na

DAP.

3) O Alvará sanitário

enviado com liberação

1) Corrigir o projeto de vendas

com as informações do lote

para o qual está sendo

realizada a proposta.

2) Encaminhar documentação

(projeto de vendas e

declarações) atualizada com

a assinatura  do

representante legal.



para comércio varejista

de hortifrutigranjeiros

não específica a

atividade de fabricação

de farinha. 

3) Encaminhar alvará

sanitário relativo à produção

de farinha. 

COOPERATIVA MISTA

DOS

AGRICULTORES

FAMILIARES ESPERANÇA

VERDE

(COOPERMAFAVE)

1) Não apresentou o

preço total da proposta

no projeto de vendas,

porém foi conferido pela

comissão e é

compatível com o valor

total da chamada

pública lote 13.

2) O estatuto social

apresentado está em

nome de outra

cooperativa

(coopermafa)

3) Não apresentou

alvará sanitário para

farinha de mandioca. 

1) Apresentar estatuto social

em nome da cooperativa e

registrado em órgão

competente. 

2) Enviar alvará sanitário

relativo à produção de farinha

de mandioca. 

COOPERATIVA MISTA

DOS PRODUTORES DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DE GOIANIA (COMPAF)

nenhuma nenhuma

LOTE 14 - CÂMPUS VALPARAÍSO

- Representantes da Pró-Reitoria de Extensão: Denise Cândido Gonçalves e Renata

David de Moraes.

- Participantes do câmpus: não houve 

- Participantes externos: não houve 

- Dúvidas e comentários durante a sessão pública: Não houveram duvidas e

comentários.  

PROPONENTE OBSERVAÇÃO SOLICITAÇÃO

COOPERATIVA MISTA DA

AGRICULTURA FAMILIAR

DO MEIO AMBIENTE E

CULTURA DO BRASIL

(COOPBRASIL) 

nenhuma nenhuma 

ASSOCIAÇÃO DE

PRODUTORES RURAIS DE

VALPARAISO DE GOIÁS

(APROVA) 

nenhuma nenhuma 

CENTRAL DAS

ASSOCIAÇÕES DO

CERRADO BRASILEIRO

DE PRODUÇÃO E

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL

(CACERRADO) 

Não consta da

documentação recebida,

a certidão negativa de

débitos com a Receita

Federal relativos aos

tributos federais e à

dívida ativa da união. 

Encaminhar a certidão

negativa de débitos com a

Receita Federal relativos aos

tributos federais e à dívida

ativa da união.

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL

AGROECOLÓGICA DE

GOIÁS (AESAGO) 

nenhuma nenhuma 

Nada mais havendo a tratar, nós, Renata David de Moraes e Denise Cândido Gonçalves lavramos a

presente Ata. 
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