
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PMI/RJ 
Processo  Nº 293/2021 
 

Rubrica: ________ Fls. ____ 

Ata da reunião realizada no dia 07/01/2022, às 10:00 horas, na Rua Dr. Mesquita, 

340, Centro – Itaboraí - RJ, onde se reuniram a Sra. BEATRIZ MACIEL CAETANO 

DUPIM, Pregoeiro e sua equipe de apoio, composta pelo Senhores KARLOS WAGNER 

TONELLI DE MELO e FELIPE MESSAS SIQUEIRA ALVES , criado pelo Decreto Executivo 

n.º 23, de 27/03/2009 e designada pela Portaria n.º 5016/2021, de 09/09/2021, 

para iniciar o PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2022 – PMI, para o " CONJUNTO DE 

PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE)". Compareceram ao certame e 

foram credenciadas as empresas AVANTE BRASIL COMERCIAL LTDA ME, START 22 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, AMPLOS SERVIÇOS DE APOIO LTDA EPP, VIG COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI, DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI, 

BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME, LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP, GRÁFICA 

CS EIRELI, COMERCIAL SANTA RITA DE CÁSSIA EIRELI ME, SERVLAGOS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI, ASSEADO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA LTDA, 

CASTRO MM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, AFKR REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

EPP, TJD SERVIÇOS E NEGÓCIOS COMERCIAIS EIRELI, SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI, ECO 805 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA, LLS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, PARCO COMÉCIO E SERVIÇOS 

LTDA,ARAL COMERCIAL LTDA ME, WS AZEVEDO ME, BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME, 

UBETECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, JG TECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, ALIMENTAÇÃO E GRÁFICA LTDA ME,CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 

SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA e COMPASTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS 

GRÁFICOS LTDA. Ato contínuo, passamos para a abertura das propostas de preços, 

onde a empresa AVANTE BRASIL apresentou proposta no valor de R$ 2.287.681,35 

(dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e 

trinta e cinco centavos), a empresa START 22 apresentou proposta no valor de R$ 

2.215.147,01 (dois milhões, duzentos e quinze mil, cento e quarenta e sete reais 

e um centavo), a empresa AMPLOS apresentou proposta no valor de R$ 2.720.996,94 
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(dois milhões, setecentos e vinte mil, novecentos e noventa e seis reais e 

noventa e quatro centavos), a empresa VIG COMÉRCIO apresentou proposta no valor 

de R$ 2.720.996,94 (dois milhões, setecentos e vinte mil, novecentos e noventa e 

seis reais e noventa e quatro centavos), a empresa DUCS COMÉRCIO apresentou 

proposta no valor de R$ 2.524.139,19 (dois milhões, quinhentos e vinte quatro 

mil, cento e trinta e nove reais e dezenove centavos), a empresa IRMÃOS MENDES 

apresentou proposta no valor de R$ 2.687.352,37 (dois milhões,  seiscentos e 

oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete 

centavos), a empresa LIMA TERRA apresentou proposta no valor de R$ 1.807.902,54 

(um milhão, oitocentos e sete mil, novecentos e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos), a empresa GRÁFICA CS apresentou proposta no valor de R$ 2.720.996,94 

(dois milhões, setecentos e vinte mil, novecentos e noventa e seis reais e 

noventa e quatro centavos), a empresa SANTA RITA apresentou proposta no valor de 

R$ 595.420,73 (quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e 

setenta e três centavos), a empresa SERVLAGOS apresentou proposta no valor de R$ 

2.720.996,94 (dois milhões, setecentos e vinte mil, novecentos e noventa e seis 

reais e noventa e quatro centavos), a empresa ASSEADO apresentou proposta no 

valor de R$ 2.720.996,94 (dois milhões, setecentos e vinte mil, novecentos e 

noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), a empresa CASTRO  apresentou 

proposta no valor de R$ 2.720.996,94 (dois milhões, setecentos e vinte mil, 

novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), a empresa AFKK 

REPRESENTAÇÕES apresentou proposta no valor de R$ 2.720.996,94 (dois milhões, 

setecentos e vinte mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro 

centavos), a empresa TJD SERVIÇOS apresentou proposta no valor de R$ 

2.720.996,94 (dois milhões, setecentos e vinte mil, novecentos e noventa e seis 

reais e noventa e quatro centavos), a empresa SS REPRESENTAÇÕES apresentou 

proposta no valor de R$ 2.720.996,94 (dois milhões, setecentos e vinte mil, 

novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), a empresa ECO 

805 apresentou proposta no valor de R$ 2.698.455,90 (dois milhões, seiscentos e 
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noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), 

a empresa LLS COMÉRCIO apresentou proposta no valor de R$ 1.877.624,90 (um 

milhão, oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte quatro reias e 

noventa centavos),a empresa PARCO apresentou proposta no valor de R$ 

2.305.737,55 (dois milhões, trezentos e cinco mil, setecentos e trinta e sete 

reais e cinquenta e cinco centavos), a empresa ARAL COMERCIAL apresentou 

proposta no valor de R$ 2.371.928,65 (dois milhões, trezentos e setenta e um 

mil, novecentos e vinte oito reais e sessenta e cinco centavos), a empresa WS 

AZEVEDO apresentou proposta no valor de R$ 1.904.687,86 (um milhão, novecentos e 

quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a 

empresa BAZAR E PAPELARIA M N apresentou proposta no valor de R$ 2.172.802,96 

(dois milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e dois reais e noventa e 

seis centavos), a empresa UBTECH apresentou proposta no valor de R$ 2.720.078,44 

(dois milhões, setecentos e vinte mil, setenta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos), a empresa JG TECH apresentou proposta no valor de R$ 2.575.361,54 

(dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais 

e cinquenta e quatro centavos), a empresa CONSSIGA apresentou proposta no valor 

de R$ 2.117.157,75 (dois milhões, cento e dezessete mil, cento e cinquenta e 

sete reais e setenta e cinco centavos), a empresa SUPERA apresentou proposta no 

valor de R$ 2.231.666,86 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil, seiscentos e 

sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)e a empresa COMPASTAS apresentou 

proposta no valor de R$ 2.552.451,91 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e 

dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos. Em 

virtude do grande número de empresas, fica inviável a formatação da planilha de 

lances, assim, esta Pregoeira decide suspender o certame para a confecção da 

mesma, ficando marcada a reabertura da sessão para o próximo dia 12 de janeiro, 

às 10 horas, neste mesmo local. Registre-se: Como já mencionado, pelo grande 

número de empresas participantes, foi formada uma comissão de representantes 

para vistar e assinar os documentos de credenciamento e as propostas de preços 
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de todas as participantes. Os representantes que compõe esta comissão são das 

empresas DUCS COMÉRCIO, PARCO, ARAL COMERCIAL, WS AZEVEDO,UBTECH e SS 

REPRESENTAÇÕES ". Nada mais havendo a registrar, encerro a reunião às 15:40h. 

Após lida e achada conforme, vai por mim assinada, pelos membros da equipe de 

apoio e pelos licitantes acima mencionados. 

 

 

 
 Beatriz Maciel Caetano Dupim 

      Pregoeira - mat. 45.152 
 

  
 

 

  Felipe Messas Siqueira Alves    Karlos Wagner Tonelli de Melo 
 Equipe de apoio – mat. 15.452     Equipe de apoio – 30.069      
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