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 Ata da reunião realizada no dia 14/02/2022, às 10:00 horas, na 

Rua Dr. Mesquita, 340, Centro – Itaboraí - RJ, onde se reuniram o SRa. 

BEATRIZ MACIEL CAETANO DUPIM,, Pregoeira e sua equipe de apoio, 

composta pelos Senhores - FÁBIO MOREIRA JACINTO, KARLOS WAGNER TONELLI 

DE MELO, FILIPE PEREIRA AMÂNCIO e DHIEGO MONTEIRO DE ANDRADE e as 

senhoras NÁDIA RODRIGUES DA SILVEIRA GUIMARÃES, NILMA MOREIRA DA SILVA, 

SIMONE DOS SANTOS VIEIRA e ANNA KAROLINE DOS SANTOS RODRIGUES, criado 

pelo Decreto Executivo n.º 23, de 27/03/2009 e designada pela Portaria 

n.º 56/2022, de 14/01/2022, para iniciar o PREGÃO PRESENCIAL N.º 

02/2022 – FUMDEL, para "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER 

A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL, nos 

termos da legislação vigente, especialmente a lei nº 8666/93 e lei nº 

10.520/02 e Decreto Municipal 24/20 alterado pelo Decreto Municipal nº 

195/21".  Aberta a sessão, foram devidamente credenciados os 

representantes das empresas S.S.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 

VALTEX DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, COELHO E MACHADO COMERCIAL 

E DISTRIBUIDORA EIRELI,G.G. SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA, START 22 COMÉRCIO 

E SERVIÇOS EIRELI, T.J.D.SERVIÇOS E NEGÓCIOS COMERCIAIS EIRELI ME, 

PLANOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, COMERCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA 

EIRELI ME, E.B.S.COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, C&W COMÉRCIO 

EM GERAL EIRELI e SOLAGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Após o 

credenciamento passamos para a abertura dos envelopes das propostas de 

preços das licitantes credenciadas. A empresa S.S.REPRESENTAÇÕES 

apresentou proposta com valor total de R$743.642,51(setecentos e 

quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e 

um centavos, a empresa VALTEX apresentou proposta com valor total de 

R$620.858,00(seiscentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e oito 

reais),a empresa COELHO E MACHADO apresentou proposta com valor total 

de R$374.302,00(trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e dois 

reais), a empresa G.G. SOLUÇÕES apresentou proposta com valor total de 

R$879.490,43(oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa 

reias e quarenta e três centavos), a empresa START apresentou proposta 

com valor total de R$ 441.545,00(quatrocentos e quarenta e um mil, 

quinhentos e quarenta e cinco reais), a empresa T.J.D.SERVIÇOS 

apresentou proposta com valor total de R$463.052,82(quatrocentos e 

sessenta e três mil, cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), 
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a empresa PLANOVI apresentou proposta com valor total de 

R$793.186,50(setecentos e noventa e três mil, cento e oitenta e seis 

reais e cinquenta centavos),a empresa SANTA RITA apresentou proposta 

com valor total de R$362.250,00(trezentos e sessenta e dois mil, 

duzentos e cinquenta reais),a empresa E.B.S.COMÉRCIO apresentou 

proposta com valor total de R$269.950,09(duzentos e sessenta e nove 

mil,novecentos e cinquenta reais e nove centavos), a empresa C&W 

COMÉRCIO apresentou proposta com valor total de R$271.150,80(duzentos e 

setenta e um mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos)e a 

empresa SOLAGOS apresentou proposta com valor total de 

R$290.276,10(duzentos e noventa mil, duzentos e setenta e seis reais e 

dez centavos. Ato contínuo, passamos para a fase de lances, onde a 

empresa VALTEX apresentou o menor lance para os itens 01 ao 03,06,07, 

09 ao 14,16 ao 21,23,25 ao 29,33,36,38 ao 40,43,46 ao 48,50 e 52 ao 55 

perfazendo o valor de R$ 398.366,46(trezentos e noventa e oito mil, 

trezentos e sessenta e seis reias e quarenta e seis centavos), a 

empresa E.B.S.COMÉRCIO apresentou o menor lance para os itens 04 e 05, 

perfazendo o valor de R$ 19.978,00 (dezenove mil, novecentos e setenta 

e oito reais),a empresa C&W COMÉRCIO apresentou o menor lance para os 

itens 08,49 e 51, perfazendo o valor de R$ 5.551,80 (cinco mil, 

quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), a empresa SANTA 

RITA apresentou o menor lance para os itens 15,22,30, 31,34,35,37 e 44, 

perfazendo o valor de R$ 54.624,00 (cinquenta e quatro mil, seiscentos 

e vinte quatro reais), a empresa SOLAGOS apresentou o menor lance para 

os itens 24,41,42 e 45, perfazendo o valor de R$ 6.257,00 (seis mil, 

duzentos e cinquenta e sete reais)e a empresa START apresentou o menor 

lance para o item 32, perfazendo o valor de R$ 8.125,00 (oito mil, 

cento e vinte cinco reais). Passamos para a fase de habilitação das 

empresas, onde as mesmas foram consideradas habilitadas, exceto, a 

empresa E.B.S.COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, que apresentou 

restrição na certidão de Dívida Ativa e ISS municipal, estando a mesma 

vencida, entretanto por tratar-se de Microempresa, a mesma deverá 

apresentar a certidão, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, 

podendo ser prorrogado por igual período, conforme Lei 

Complementar123/2006, artigo 42 e § 1º do artigo 43. Perguntadas se 

havia o interesse na interposição de recursos, o representante da 
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empresa SOLAGOS se manifestou contestando as marcas apresentadas pelas 

vencedoras dos itens 01 ao 05,09 e 10, alegando que as mesmas não 

atendem as especificações do Termo de Referência. Sendo assim, esta 

Pregoeira concede o prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da 

lavratura desta, para que a empresa protocole o recurso, conforme art. 

4, inciso XVIII da lei 10.520/02, caso não o faça no prazo estipulado, 

decairá o seu direito. Os recursos administrativos deverão ser 

protocolados no setor de protocolo geral, na rua Nelson Silva, 132, 

Centro – Itaboraí. Registre-se:1)Apenas as empresas VALTEX, START 22, 

E.B.S.COMÉRCIO, SOLAGOS, COELHO E MACHADO e COMERCIAL SANTA RITA 

aguardaram a lavratura desta ata. Nada mais havendo a registrar, 

encerro a reunião às 15:52 h. Após lida e achada conforme, vai por mim 

assinada, pelos membros da equipe de apoio e os licitantes presentes. 

 
Beatriz Maciel Caetano Dupim 

Pregoeira - mat. mat. 45.152  
 

 

 

  
  Nilma Moreira da Silva            Karlos Wagner Tonelli de Melo 

 Equipe de apoio – mat. 7.418        Equipe de apoio – 30.069      
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