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ATA DE JULGAMENTO DA 

LICITAÇÃO Nº 056/2021 - CHAMADA PÚBLICA 
As dezesseis horas e trinta minutos do dia treze do mês de dezembro do ano 

de dois mil e vinte e um, reuniram os membros da Comissão Permanente de 
Licitação, para julgar a nova documentação apresentada pelo SRº Romário José 

Silveira, referente ao procedimento licitatório nº 056/21 - Chamada Pública, 
para contratação de 01 (um) agricultor familiar para fornecimento de gêneros 

alimentícios para o Projeto de Compra Direta de Alimentos (CDA), conforme 
disposto no manual técnico operacional SETADES/GSAN n° 001/2021 e 
Resolução CA/ES N° 50 de 08 de dezembro de 2020. No dia treze do mês de 

dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada a sessão 
pública para julgar o procedimento licitatório nº 056/21 - Chamada Pública, para 

contratação de 01 (um) agricultor familiar para fornecimento de gêneros 
alimentícios para o Projeto de Compra Direta de Alimentos (CDA), conforme 

disposto no manual técnico operacional SETADES/GSAN n° 001/2021 e 
Resolução CA/ES N° 50 de 08 de dezembro de 2020. Foi apresentado apenas o 

envelope do fornecedor Romário José Silveira. Após análise da documentação 
apresentada foi constatado irregularidade na DAP FÍSICA (extrato da DAP), 

vencida em 10/10/2021. Foi então aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
para regularização do documento, em conformidade com o item 5.4 do edital: 
“ 5.4. Na ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos, seja de 

habilitação ou projeto de venda, fica aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
a contar do término da sessão pública para abertura dos envelopes, para a 

regularização do mesmo.”. Antes do término do dia 13/12/2021, às 15h e 58 
min, o fornecedor participante apresentou novos documentos (DAP FÍSICA e 

extrato da DAP), os quais foram analisados por esta Comissão e verificado sua 
regularidade. Diante dos fatos o fornecedor Romário José Silveira, é declarado 

habilitado e arrematante dos itens por ele ofertados. Segue em anexo a relação 
dos itens arrematados e suas quantidades.  
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