ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTO AO
PROCESSO DE SELEÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 002/2022

A União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado de Alagoas,
inscrita no CNPJ sob o n. 17.218.808/0001-42, torna público o Julgamento do recurso de
Impugnação interposto ao processo de seleção do Edital de Concorrência Privada Nº. 002/2022
Termo de Fomento - Convênio N° 902958/2020, celebrado entre o MAPA e UNICAFES AL.
Recorrentes: DNVET AGROBUSSINES e Soluções Comerciais – CNPJ: 29.423.512/0001-47,
e,

Cooperativa

de

Trabalho

de

Sociólogos

Solidários

-

COOPSOL

–

CNPJ:

09.350.787/0001ª96. Essa ata trata da análise da Comissão de Compras e Contratações sobre
os recursos interpostos. No que tange à tempestividade do recurso apresentado pela DNVET
Agrobussines, observa-se que o mesmo foi apresentado fora do prazo recursal, haja vista que,
foi apresentado no dia 06 de abril, enquanto que o prazo para recurso foi aberto no dia 11 de
abril de 2022. Quanto ao recurso apresentado pela COOPSOL, resta claro o descumprimento
do edital no que concerne às disposições previstas na “Abertura da Sessão”, bem como nos
itens: 3.1 e 3.4. Em análise deste procedimento a Comissão de Compras e Contratações avaliou
os recursos interpostos pautando-se nos critérios e diretrizes estabelecidas no edital, avaliou
também o parecer jurídico emitido sobre a interposição, e, decidiu pela não aceitação dos
recursos, concluindo pela manutenção do resultado preliminar que julgou como vencedor o
Instituto Sócio Agroambiental Cerradus (ICERRADUS), CNPJ: 02.355.512/0001-04, visto
que, comprova condições técnicas e jurídicas para desenvolver as atividades previstas no edital.

Arapiraca, 14 de abril de 2022
ROBERTO VIEIRA
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