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PROCESSO 135/2022                                                                    
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2022 – PML 

 
ATA Nº 01/2022 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2022, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a 
Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao presente Pregão Eletrônico, que 
tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa especializada para 
prestar serviços, in loco, de limpeza técnica (mecânica) e pintura – incluindo materiais, 
em defensas metálicas instaladas no município, conforme solicitação da  DIRETRAN, 
realizado através do Portal de Compras Caixa. Aberta a sessão, certificou-se que, de acordo 
com os registros capturados, credenciou-se para participar do presente Processo Licitatório, a 
empresa constante da “Lista de Licitantes Credenciados”, anexa. Apresentou proposta a 
empresa: JP PRIME. Pela análise da proposta, certificou-se que atende as exigências 
editalícias, sendo-a considerada classificada. Prosseguindo, realizou-se a consulta ao site 
“CEIS”, não se tendo verificado nenhum registro negativo. No horário agendado, deu-se 
início a etapa competitiva. Encerrada a etapa de lances, em conformidade com o subitem 8.9, 
foi aberta a fase negociação, revelando-se a classificação: JP PRIME – R$ 122,99 o m², 
totalizando R$ 36.897,00. Deu-se continuidade ao certame, concedendo-se prazo à 
Participante para envio da proposta readequada. Realizada a análise da habilitação, certificou-
se que não apresentou todos os documentos exigidos. Entretanto, com fulcro no subitem 9.2 
do edital, solicitou-se o envio da certidão municipal, estadual, federal, FGTS, bem como as 
declarações de menores e inidoneidade, via Portal Caixa, sob pena de inabilitação. Tal 
comunicado foi realizado também via e-mail (anexo), sendo que, como resposta, a empresa 
informou que não tem interesse em continuar no certame. Ademais, o prazo para envio da 
proposta ajustada, expirou, sem que fosse enviada.  Ante todo o exposto, a empresa fica 
considerada desclassificada/inabilitada, ficando o certame considerado FRACASSADO. 
Após, concedeu-se prazo para manifestação da intenção de recursos, sendo que não houve 
manifestação neste sentido. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, 
lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada. 
 
 

 
Vanessa de Oliveira Freitas 

Pregoeira 
 
 
 

 Ana Paula Castro Flores 
Equipe de Apoio
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