
MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

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

 

1 

 

ATA Nº 03 DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL  

 AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PREGÃO 23/2016 

Às 10 horas e 28 minutos do dia 06/09/2016, 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, sendo DESCLASSIFICADA. Em seguida foi aberto o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas à segunda colocada, MATHEUS FORUNADO LOURENÇO LOBO – 

ME, para a apresentação das amostras dos produtos acima descritos, tudo conforme a Ata nº 

02. No entanto, a empresa MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO – ME encaminhou 

correspondência – e-mail de fls. retro, informando o seu desinteresse em apresentar as 

referidas amostras. Diante do exposto, a Pregoeira decidiu pela DESCLASSIFICAÇÃO da 

empresa MATHEUS FORUNADO LOURENÇO LOBO – ME. Fica agendado o dia 09/09/2016, 

às 9 horas e 30 minutos para nova fase de lances. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 

a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio.  

relacionados. 

 Assinam: 

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

 

______________________________________ 
LINDAMARCIA ALVES DE OLIVEIRA 
CPF: 131.120.136-03 
Pregoeira 
 
 
  
 _______________________________________ 
KAREN CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA 
CPF: 104.998.456-09 
Equipe 
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