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ATA DE JULGAMENTO DA 
LICITAÇÃO Nº 075/2019 - CHAMADA PÚBLICA 

 

As nove horas do dia dez do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, reuniram os 
membros da Comissão Permanente de Licitação, incumbidos de julgar o 
procedimento licitatório nº 075/19 - Chamada Pública, para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar, no âmbito do Projeto de Compra 
Direta de Alimentos (CDA) para doação à famílias carentes do Município. 
Após aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para regularização de documentos,  
foram apresentados: O original do Cadúnico (para conferência), ficha de inscrição 
(FACA) e DAP (original) atualizada do fornecedor Leonardo Rosa de Lima; O original 
do Cadúnico do fornecedor José Antônio Garcia; O original do Cadúnico do 

fornecedor Celso Martins dos Santos; O original de ficha de inscrição (FACA) e CNH 
do fornecedor Eder Salvador Miranda e ainda, comprovação de no mínimo 02 
pessoas na família (Cadúnico atualizado); Apresentação de cópia do talão de 
produtor e  de novo projeto de venda do fornecedor José Augusto Mariano. Cópia 
da CNH da fornecedora Almezinda Maria Antunes da Silva; Itens que anteriormente 
não haviam sido ofertados, após a apresentação dos novos documentos foram 
arrematados: Feijão – fornecedor José Augusto Mariano e polpa de frutas - 
fornecedor Eder Salvador Miranda. Os itens inhame e pó de café continuaram 
desertos. O item feijão foi ofertado 280 kg, sendo 720 kg a menos que o solicitado 
pela Secretaria. Afim de dar maior clareza e legalidade ao certame, foi impresso os 
extratos das DAPs que não constavam na habilitação dos fornecedores. Nada mais 
havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 10h e 30min e lavrada a presente ata, 
que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. 
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