
MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48 

 

1 

 

ATA Nº 02 DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL  
  
AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PREGÃO 23/2016 

  
Às 13 horas do dia 31/08/2016, na sala de licitação, localizada na praça Dagmar de Souza 
Lobo, s/nº, reuniram-se a pregoeira LINDAMARCIA ALVES DE OLIVEIRA e a respectiva 
equipe de apoio, designados pela Portaria 590/2016. No dia 29/08/2016 foi realizado o pregão 
23/2016 para aquisição de cestas básicas. Ao final da sessão, a Pregoeira concedeu à 
empresa DÉCIO GONÇALVES JÚNIOR – ME, vencedora o certame, o prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas para apresentação, junto à Prefeitura, de amostras dos produtos descritos nos itens 
3 – café em pó torrado e moído; 5 – detergente lava louça; 16 – sabão em pó e item 10 – feijão 
tipo Carioquinha, para a certificação, pelo setor requisitante dos produtos, de estes atendem 
plenamente às especificações contidas no Termo de Referência. No entanto, findo o prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, a empresa DÉCIO GONÇALVES JÚNIOR – ME não forneceu as 
amostras solicitadas. Assim, face inércia da empresa, a Pregoeira decidiu pela 
DESCLASSIFICAÇÃO da empresa DÉCIO GONÇALVES JÚNIOR – ME. Diante do exposto, será 
convidada a empresa MATHEUS FORUNADO LOURENÇO LOBO – ME, segunda colocada no 
certame, para, para apresentação de amostra dos itens 3 – café em pó torrado e moído; 5 – 
detergente lava louça; 16 – sabão em pó e item 10 – feijão tipo Carioquinha, que deverão ser 
entregues no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Jeceaba. A Secretaria requisitante 
deverá elaborar laudo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, aprovando ou reprovando os 
produtos apresentados, sob pena de desclassificação.  Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio 
e representantes dos licitantes relacionados. 
  
Assinam: 
  

  

 
 
 

PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO 
 
 
 

 

______________________________________ 
LINDAMARCIA ALVES DE OLIVEIRA 
CPF: 131.120.136-03 
Pregoeira 
 
 
  
______________________________________ 
DANIELA AMANDA DE OLIVEIRA GOMES 
ROCHA 
CPF: 102.500.526-01 
Equipe 
 
 
 
 _______________________________________ 
KAREN CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA 
CPF: 104.998.456-09 
Equipe 

 

 


