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Ata da reunião realizada no dia 12/01/2022, às 10:30 horas, na Praça Mal. 

Floriano Peixoto, 97 - Centro, Itaboraí , onde se reuniram a Sra. BEATRIZ 

MACIEL CAETANO DUPIM, Pregoeira e sua equipe de apoio, composta pelo 

Senhores KARLOS WAGNER TONELLI DE MELO, FILIPE PEREIRA AMÂNCIO, RAMON SILVA 

e FELIPE MESSAS SIQUEIRA ALVES, e as senhoras 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 5016/2021, de 09/09/2021, para dar 

continuidade no 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)". O local da reunião 

precisou ser transferido para o Espaço Universitário da Prefeitura de 

Itaboraí, pois havia um curso sendo ministrado pela Secretaria Municipal de 

Saúde, no mesmo local em que haveria esta reunião. Todas as empresas foram 

informadas no local e transferidas para este endereço. Dando prosseguimento 

a reunião, passamos para a fase dos lances. Porém, quando chegamos nos 

lances do item 46 e 53, a Comissão, a pedido dos licitantes, iria abrir a 

concorrência para todas as empresas, mesmo as que não estivessem na margem 

dos 10% do menor preço, conforme o item 10.3 do edital. Mas, a empresa TJD 

não concordou com o fato no item 46, e a empresa PARCO não concordou com o 

fato no item 53. Sendo assim, como não houve o entendimento pacificado entre 

a Comissão e os licitantes, a Comissão decide em suspender a sessão para 

realizar diligência no ocorrido, objetivando o aumento da competitividade 

entre os licitantes, caso haja o entendimento jurídico na abertura dos 

lances entre todas as empresas, mesmo nas que não cumprem o item 10.3 do 

edital. Após concluirmos a diligência, informaremos sobre a continuação dos 

lances para todas as empresas por e-mail. Registra-se: A empresa WS AZEEVEDO 

encaminhou um e-mail solicitando a retirada de sua proposta de preços. Nada 
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mais havendo a registrar, encerro a reunião às 15:00. Após lida e achada 

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

licitantes que ficaram para assinar esta ata. 
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