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ATA Nº 03 - PREGÃO PRESENCIAL 15/2016 
 

OBJETO: Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de fraldas descartáveis 
geriátricas, por meio do sistema de registro de preços, para utilização pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
   
Às 10 horas e 44 minutos do dia 27/07/2016, no setor de licitação, localizado na Praça 
Dagmar de Souza Lobo, s/nº, centro, Jeceaba/MG, reuniram-se a pregoeira, LINDAMARCIA 
ALVES DE OLIVEIRA, e a respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 590/2016, 
que tem por objeto o registro de preços para eventuais e futuras aquisições de fraldas 
descartáveis geriátricas, por meio do sistema de registro de preços, para utilização pela 
Secretaria Municipal de Saúde. No dia 16/06/2016 ocorreu a sessão pública de pregão. Na 
ocasião, a empresa Multimix Eireli teve a sua proposta desclassificada, por não conter as 
marcas dos itens. A referida empresa apresentou tempestivamente recurso. As demais 
empresas licitantes não apresentaram contrarrazões ao recurso. Encaminhado o processo em 
pauta à Procuradoria Municipal, esta se manifestou no sentido de que o recurso apresentado 
deve ser conhecido e provido o recurso e que devem ser declarados nulos todos os atos 
posteriores à desclassificação e designada nova sessão de pregão. Em seguida o Prefeito 
decidiu por acatar o parecer exarado pelo Procurador Municipal. Diante do exposto, a 
Pregoeira, no uso de suas atribuições resolve pela anulação da inabilitação da empresa 
Multimix Eireli e, por consequência, de todos os atos subsequentes. Diante do exposto, fica 
designada nova sessão do Pregão Presencial nº 15/2016, para o dia 12/08/2016, às 9 horas e 
30 minutos, Sala de Licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Jeceaba, com endereço 
na Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº, centro, Jeceaba – MG. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de 
Apoio. 
  
Assinam: 
   

 

 
 

PREGOEIRO 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 

  

    
 


