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

COMUNICADO 01

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - REITORIA, INFORMA .....

A respeito do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 11/2021/PROEX/IFG para aquisição de gêneros

alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, retificar:

1) Onde se lê:

1.2 O objeto da chamada pública está dividido em lotes (Lotes de 1 a 14), formados por quantidades

variadas de itens, conforme quadro 2 deste edital, facultando-se ao proponente a apresentação de

proposta em quantos lotes forem de seu interesse, devendo observar atentamente os limites de

venda citados nos subitens 8.6 e 8.7 deste edital.

Leia-se:

1.2 O objeto da chamada pública está dividido em lotes (Lotes de 1 a 14), formados por quantidades

variadas de itens, conforme quadro 2 deste edital, facultando-se ao proponente a apresentação de

proposta em quantos lotes forem de seu interesse, devendo observar atentamente os limites de

venda citados no subitem 9.3 deste edital.

2) Onde se lê:

4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e

registrada em ata XX após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da

seleção será publicado XX dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no

prazo de XX dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s).

Leia-se:

4.2. As etapas da Chamada Pública e os prazos para sua conclusão seguirão ao cronograma

conforme descrito a seguir.

Etapa da Chamada Pública Prazo para conclusão

Sessão pública de habilitação dos

projetos de venda

Dias 04 e 05 de outubro  

Link da videochamada:

https://meet.google.com/mrh-xusi-xbs

Dia 04 - Horários: 8h - Águas Lindas;

9h - Anápolis; 10h - Aparecida de

Goiânia; 11h- Cidade de Goiás; 13h-

Formosa; 14h - Goiânia; 15h -

Goiânia Oeste. 

Dia 05 - Horários: 8h - Inhumas; 9h -

Itumbiara; 10h - Jataí; 11h - Luziânia ;



13h- Senador Canedo; 14h - Uruaçu;

15h - Valparaíso. 

Resultado da habilitação dos

projetos de venda
Dia 06 de outubro 

Regularização da documentação

recebida 
De 07 a 13 de outubro 

Sessão pública de seleção dos

projetos de venda habilitados

Dias 25 e 26 de outubro  

Link da videochamada:

https://meet.google.com/tjj-wfpy-dys 

Dia 25 - Horários: 8h - Águas Lindas;

9h - Anápolis; 10h - Aparecida de

Goiânia; 11h- Cidade de Goiás; 13h-

Formosa; 14h - Goiânia; 15h -

Goiânia Oeste. 

Dia 26 - Horários: 8h - Inhumas; 9h -

Itumbiara; 10h - Jataí; 11h - Luziânia ;

13h- Senador Canedo; 14h - Uruaçu;

15h - Valparaíso. 

Resultado preliminar Dia 27 de outubro 

Prazo para recurso sobre o

resultado 
De 28 a 31 de outubro 

Prazo para análise dos recursos De 01 a 05 de novembro 

Resultado final Dia 08 de novembro 

 Assinatura dos contratos Até o dia 19 de novembro

3) Onde se lê:

4.7.1 O resultado da seleção será publicado em ate 5 (cinco) dias após a seleção, e no prazo de

até 10 dias o(s) selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s). 

Leia-se:

9.4 O cronograma com as etapas da Chamada Pública e seus respectivos prazos constam no

item 4.2 retificado por este Comunicado 01.

4) Onde se lê:

4 .7 .2 A divulgação do resultado das propostas selecionadas será feita no site do IFG

(https://www.ifg.edu.br/editais-extensao).

Leia-se:

9.5 A divulgação do resultado das propostas selecionadas será feita no site do IFG

(https://www.ifg.edu.br/editais-extensao).
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