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 Ata da reunião realizada no dia 14/03/2022, às 10:00 horas, na Praça Marechal 

Floriano Peixoto, 97, Salão Nobre da Prefeitura, Centro – Itaboraí - RJ, onde se 

reuniram a Sra. BEATRIZ MACIEL CAETANO DUPIM, Pregoeira e Equipe de Apoio, 

composta pelo Senhores KARLOS WAGNER TONELLI DE MELO, FELIPE MESSAS 

SIQUEIRA ALVES, ANSELMO MARRA SILVA DE OLIVEIRA, VICTOR HUGO 

BARCELLOS GONZALEZ, DHIEGO MONTEIRO DE ANDRADE e FELIPE 

FERNANDES VIANNA e as senhoras SIMONE DOS SANTOS VIEIRA, NILMA 

MOREIRA DA SILVA, ANNA KAROLINE DOS SANTOS RODRIGUES e NÁDIA 

RODRIGUES DA SILVEIRA GIMARÃES, criado pelo Decreto Executivo n.º 23, de 

27/03/2009 e designada pela Portaria n.º 366/2022, de 15/02/2022, para iniciar o 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022 – PMI, para o " FUTURAS AQUISIÇÕES DE 

MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO 

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ". Compareceram ao certame e 

foram credenciadas as empresas SUDESTE 2009 COM. DE EQUIP. LTDA ME, 

KLAINER COMERCIAL EIRELI, NEO FERREIRAS COM. E SERV. LTDA, JR BRASIL 

COM. E SERV. EIRELI, MAPS COM. E SERV. ADM. EIRELI, LL GASPAR COM. E 

SERV. LTDA, ALFA Z SERV. E NEGOC. COM. LTDA, PINNA SUPRIMENTOS, LCI 

COM. DE MAT. DE CONST. E SERV. EIRELI, JONAS ALVES DE OLIVEIRA, RML 

ROLL COM. E SERV. EM GERAL LTDA, GOLDEN RIO COM. EIRELI ME, 

GONÇALVES DE SAQUAREMA COM. E SERV. EIRELI ME, JC DE ANGRA COM. E 

SERV. LTDA ME, HAWAI 2010 COM. LTDA, TELALIMP, LLS COM. E SERV. EM 

EQUIP. ELET. EIRELI ME, FHORMA COM. E REPRES. LTDA ME, ELETRICA LUZ 
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COM. DE MAT. ELET. LTDA, OMEGA Z SERV. E NEG. COM. LTDA, DGL SERV. NEG. 

COM. EIRELI ME, MVD COM. DE EQUIP. INF. E SERV. DE MONIT. DE SIST. ELET. 

LTDA, URIB COM. E SERV. DE CONST. E MANUT. LTDA, DUCS COM. E SERV. 

IMP.EIRELI, ECO 805 COM. E SERV. DE EQUIP. LTDA, TJD SERV. E NEG. COM. 

EIRELI ME, WALE COM. E SERV. LTDA, DIAMOND COM. E SERV. EIRELI, BR COPI 

COM. SERV. E LOG. EIRELI, PLANOVI COM. E SERV. EIRELI, FOXY LOG DIST. E 

SERV. EM GERAL LTDA, JIT SERV. E COM. DE MAT ELET. LTDA ME, EBS COM. E 

SERV. REP. LTDA  e CRYSTAL COM. E SERV. EMP LTDA ME. Passamos para a 

abertura da proposta de preços, onde a empresa RML apresentou proposta de preços 

no valor de R$640.842,00 (Seiscentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta e dois 

reais), a empresa LLS COMÉRCIO apresentou proposta de preços no valor de 

R$10.652.660,00 (Dez milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e 

sessenta reais), a empresa GONÇALVES apresentou proposta de preços no valor de 

R$948.664,50 (Novecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e 

cinquenta centavos), a empresa DUCS apresentou proposta de preços no valor de 

R$733.236,00 (Setecentos e trinta e três mil, duzentos e trinta e seis reais), a empresa 

FHORMA apresentou proposta de preços no valor de R$55.100,00 (Cinquenta e cinco 

mil e cem reais), a empresa MVD apresentou proposta de preços no valor de 

R$2.751.128,50 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e oito 

reais e cinquenta centavos), a empresa KLAINER apresentou proposta de preços no 

valor de R$10.802.914,50 (Dez milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e quatorze 

reais e cinquenta centavos), a empresa CRYSTAL apresentou proposta de preços no 

valor de R$8.858.389,89 (Oito milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e 

oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), a empresa URIB apresentou proposta 
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de preços no valor de R$8.713.182,00 (Oito milhões, setecentos e treze mil, cento e 

oitenta e dois reais), a empresa BR COPI apresentou proposta de preços no valor de 

R$10.426.439,00 (Dez milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e 

nove reais), a empresa TJD apresentou proposta de preços no valor de R$2.967.620,00 

(Dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte reais), a empresa 

DGL apresentou proposta de preços no valor de R$10.802.914,50 (Dez milhões, 

oitocentos e dois mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), a empresa 

MAPS apresentou proposta de preços no valor de R$6.884.278,50 (Seis milhões, 

oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), 

a empresa DIAMOND apresentou proposta de preços no valor de R$6.481.252,50 (Seis 

milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a empresa PINNA SUPRIMENTOS apresentou proposta de preços no valor 

de R$10.802.914,50 (Dez milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e quatorze reais e 

cinquenta centavos), a empresa JC COMERCIO apresentou proposta de preços no 

valor de R$6.409.509,00 (Seis milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e nove 

reais), a empresa JIT apresentou proposta de preços no valor de R$7.535.880,00 (Sete 

milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais), a empresa 

SUDESTE apresentou proposta de preços no valor de R$10.782.966,00 (Dez milhões, 

setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais), a empresa 

PLANOVI apresentou proposta de preços no valor de R$5.051.000,00 (Cinco milhões e 

cinquenta e um mil reais), a empresa EBS apresentou proposta de preços no valor de 

R$5.182.248,00 (Cinco milhões, cento e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e oito 

reais), a empresa OMEGA Z apresentou proposta de preços no valor de 

R$1.834.580,00 (Um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais), 
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a empresa LL GASPAR apresentou proposta de preços no valor de R$9.166.685,00 

(Nove milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), a 

empresa WALE apresentou proposta de preços no valor de R$6.483.512,50 (Seis 

milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta 

centavos), a empresa ECO 805 apresentou proposta de preços no valor de 

R$6.712.107,00 (Seis milhões, setecentos e doze mil, cento e sete reais), a empresa 

TELALIMP apresentou proposta de preços no valor de R$10.802.914,50 (Dez milhões, 

oitocentos e dois mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), a empresa 

FOXY LOG apresentou proposta de preços no valor de R$7.686.982,50 (Sete milhões, 

seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), 

a empresa NEO FERREIRAS apresentou proposta de preços no valor de 

R$1.261.120,00 (Um milhão, duzentos e sessenta e um mil, cento e vinte reais), a 

empresa GOLDEN apresentou proposta de preços no valor de R$6.761.137,00 (Seis 

milhões, setecentos e sessenta e um mil, cento e trinta e sete reais), a empresa HAWAI 

apresentou proposta de preços no valor de R$6.768.285,00 (Seis milhões, setecentos e 

sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais), a empresa JR BRASIL 

apresentou proposta de preços no valor de R$10.802.914,50 (Dez milhões, oitocentos e 

dois mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta reais), a empresa ALFA Z apresentou 

proposta de preços no valor de R$10.802.914,50 (Dez milhões, oitocentos e dois mil, 

novecentos e quatorze reais e cinquenta reais),  a empresa LCI apresentou proposta de 

preços no valor de R$1.533.600,00 (Um milhão, quinhentos e trinta e três mil, 

seiscentos reais), a empresa JONAS apresentou proposta de preços no valor de 

R$663.784,50 (Seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta centavos) e a empresa ELETRICA apresentou proposta de preços no valor 
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de R$6.158.115,00 (Seis milhões, cento e cinquenta e oito mil, cento e quinze reais). 

Ato contínuo, passamos para a fase de lances, onde a empresa JC ofertou o menor 

valor para os itens 1, 2, 4, 7, 9 ao 11, 13, 23 ao 26, perfazendo o valor de R$811.100,00 

(Oitocentos e onze mil e cem reais), a empresa ELETRICA ofertou o menor valor para 

os itens 3, 6, 8 e 17, perfazendo o valor de R$1.238.735,00 (Um milhão, duzentos e 

trinta e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais), a empresa GOLDEN ofertou o menor 

valor para o item 5, perfazendo o valor de R$396.000,00 (Trezentos e noventa e seis mil 

reais), a empresa CRYSTAL ofertou o menor valor para os itens 12 e 14, perfazendo o 

valor de R$26.568,00 (Vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais), a empresa 

MAPS ofertou o menor valor para os itens 15, 19, 20 e 22, perfazendo o valor de 

R$755.460,00 (Setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) e a 

empresa HAWAI ofertou o menor valor para os itens 16, 18 e 21, perfazendo o valor de 

R$2.027.800,00 (Dois milhões, vinte e sete mil e oitocentos reais). Superada esta fase, 

foram abertos os envelopes de habilitação das empresas, onde as empresas JC DE 

ANGRA COM. E SERV. LTDA ME, ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETR. LTDA, 

GOLDEN RIO COM . EIRELI ME e HAWAI 2010 COM. LTDA, foram consideradas 

habilitadas. A empresa MAPS apresentou a Certidão Estadual de Dívida Ativa vencida e 

não apresentou a Certidão de Falência e Concordata, por esse motivo foi considerada 

inabilidade. A empresa CRYSTAL não apresentou o Contrato Social, Falência e 

Concordata, Atestado de Capacidade técnica, FGTS, Certidões que comprovem a 

idoneidade e Inscrição Estadual, por esse motivo foi considerada inabilitada. Sendo 

assim, a empresa BR COPI passou a ser detentora dos itens 12 e 14, perfazendo o 

valor de R$31.672,00 (Trinta e um mil, seiscentos e setenta e dois reais), a empresa 

ELETRICA passou a ser detentora dos itens  3, 6, 8, 15 e 17, perfazendo o valor de 
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R$1.686.735,00 (Um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e cinco 

reais), a empresa GOLDEN passou a ser detentora dos itens 5, 19 e 21, perfazendo o 

valor de R$447.600,00 (Quatrocentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais) e a 

empresa HAWAI passou a ser detentora dos itens 16, 18, 20 e 21, perfazendo o valor 

de R$2.286.200,00 (Dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais). Após 

analisarmos o documento da empresa BR COPI, apresentou restrição das certidões 

fiscais, FGTS, ATIVA ESTUDUAL E MUNICIPAL VENCIDA, por se tratar de micro 

empresa, poderá apresentar em até 5 dias uteis. Perguntadas se haviam interesse de 

interposição de recursos, nenhuma empresa manifestou-se, precluindo o direito de 

imediato. Nada mais havendo a registrar, encerro a reunião às 17:45h. Após lida e 

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

licitantes presentes. 

 

 


