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PROCESSO 145/2021                                                          
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2021 – PML 

 
ATA Nº 01/2021 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 
Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de 
Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 149/2021, que tem por objeto o 
Registro de Preços para Aquisição de Conjunto de Uniformes Esportivos (Calção, Camisas e 
Meias) para o Jocol 2021, realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico 
www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se que, de acordo com os registros capturados, 
credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, as empresas constantes da “Lista de 
Licitantes Credenciados”, anexa. Apresentaram propostas as empresas: ISZA e JR. Pela análise das 
propostas, certificou-se da desclassificação da empresa: ISZA – em face da proposta estar 
desacompanhada da declaração exigida no subitem 5.8.4 “a” do edital. A JR atende as exigências 
editalícias, sendo-a considerada classificada. Prosseguindo, realizou-se a consulta ao “Cadastro de 
Empresas inidôneas e Suspensas – CEIS”, não se tendo verificado nenhum registro negativo das 
empresas. No horário estipulado, deu-se início a etapa competitiva. Encerrada a etapa de lances, em 
conformidade com o subitem 8.9 foi aberta a fase negociação e, concluída esta fase, revelou-se a 
seguinte classificação: 
 Item 1 – FRACASSADO 
 Item 2 – FRACASSADO 
 Item 3 – FRACASSADO 
 Item 4 – FRACASSADO 
 Item 5 – FRACASSADO 
 Item 6 – FRACASSADO 
 Item 7 – FRACASSADO 
 Item 8 – FRACASSADO 
 Item 9 – FRACASSADO 
 Item 10 – FRACASSADO 
 Item 11 – FRACASSADO 
 Item 12 – FRACASSADO 
 Item 13 – FRACASSADO 
 Item 14 – FRACASSADO 
 Item 15 – FRACASSADO 
 Item 16 – FRACASSADO  

 Item 17 – JR – R$ 233,00 cada, 
totalizando R$ 1.864,00 

 Item 18 – JR – R$ 233,00 cada, 
totalizando R$ 2.796,00 

 Item 19 – JR – R$ 233,00 cada, 
totalizando R$ 1.398,00 

 Item 20 – JR – R$ 233,00 cada, 
totalizando R$ 2.796,00 

 Item 21 – JR – R$ 233,00 cada, 
totalizando R$ 4.893,00 

 Item 22 – JR – R$ 233,00 cada, 
totalizando R$ 2.563,00 

 Item 23 – JR – R$ 1.296,00 cada, 
totalizando R$ 1.296,00 

 Item 24 – JR – R$ 1.296,00 cada, 
totalizando R$ 1.296,00 

Ato contínuo, concedeu-se prazo para envio da proposta readequada. Realizada a análise da habilitação, 
certificou-se que a empresa apresentou os documentos em plena vigência, sendo-a considerada 
habilitada. Registra-se que os documentos de habilitação da empresa JR, foram enviados juntamente 
com a proposta, conforme relatório anexo extraído do sistema, razão pela qual a Pregoeira agendou 
prazo para envio via Portal Caixa, novamente, apenas para efeito de exigência sistêmica para que se 
possa seguir para a próxima etapa. Às 16:15 horas foi aberto o prazo para intenção de recursos, sendo 
que não houve manifestação neste sentido. Ressalta-se que a adjudicação fica condicionada ao 
parecer acerca das amostras, nos termos do subitem 5.8.4 “a” do edital. 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
 


