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PROCESSO 113/2021                                                 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021 – PML 

 
ATA Nº 01/2021 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 

 

Aos 17 (dezessete) 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 120/2021, que 

tem por objeto a Registro de Preços para Aquisição de vestimentas e acessórios 

apropriados para Agentes da Autoridade de Trânsito da DIRETRAN, 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 MOTOPEÇAS LAGES LTDA e DANIELI DOS 

SANTOS MOREIRA. Pela análise, certificou-se que fica desclassificada a empresa 

MOTOPEÇAS LAGES – pela ausência de apresentação de marca nos lotes 2, 3 e 5, em 

desconformidade com o subitem 5.8.2 do Ato convocatório e, proposta com ausência da 

declaração prevista na alínea “a” do subitem 5.8.4 do Edital; A empresa DANIELI atende as 

exigências editalícias, sendo-a considerada classificada. Acrescenta-se que primeiramente 

ambas as empresas foram desclassificadas, tendo se verificado erro na desclassificação da 

empresa DANIELI, foi necessário o retorno de fases no Portal Caixa para correção. 

Prosseguindo, realizou-se a consulta ao site “Certidões APF”, não se tendo verificado nenhum 

registro negativo da empresa. Em se tratando de única empresa classificada e somente no lote 

5, para celeridade do certame, deu-se início a fase de negociação, em conformidade com o 

subitem 8.9, que concluída, revelou-se a seguinte classificação:   

 Lote 1 – FRACASSADO 

 Lote 2 – FRACASSADO 

 Lote 3 – FRACASSADO 

 Lote 4 – FRACASSADO 

 Lote 5 – DANIELI – R$ 21.860,00 

Ato contínuo, concedeu-se prazo para envio da proposta readequada. Realizada a análise da 

habilitação, certificou-se que a empresa não apresentou nenhum dos documentos solicitados no 

subitem 6.1.1 do Ato convocatório, ficando, portanto, inabilitada e, em consequência, o Lote 5 

– FRACASSADO. As 14:00 horas foi aberto o prazo para intenção de recursos, sendo que não 

houve manifestação neste sentido. Em consequência, fica o certame considerado 

FRACASSADO. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a 

presente ata, que vai devidamente assinada. 

 

 

  

 

Gisele Furtado Dornelles 

Pregoeira 
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Equipe de Apoio 
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