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 Ata da reunião realizada no dia 20/05/2022, às 10:00 horas, na Rua Dr. Mesquita, 

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

Pregoeira e sua equipe de apoio, composta pelo Senhores - VICTOR HUGO BARCELLOS 

GONZALEZ,  KARLOS WAGNER TONELLI DE MELO, FELIPE MESSAS SIQUEIRA 

ALVES, FELIPE FERNANDES VIANNA, RAPHAEL RAMOS MAGALHÃES, ANSELMO 

MARRA SILVA DE OLIVEIRA e DHIEGO MONTEIRO DE ANDRADE – e as senhoras  

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 1082/2022, de 03/05/2022, para iniciar  o PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2022 – PMI, 

para "AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, PLACAS DE HOMENAGEM E 

BUSTO". Compareceram ao certame e foram credenciadas as empresas JG TECH COM. 

E PREST. DE SERV. ALIM. E GRAF. LTDA ME, SKILLTI EMPREENDIMENTOS E 

TECNOLOGIA EIRELI, ER BARCELOS LTDA, ÔMEGA Z SERVIÇOS E NEGÓCIOS 

COMERCIAIS LTDA, GM PINHO SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI, INVISTA BUSINESS 

DIST. SERV. E LOC. LTDA, DUCS COM. SERV. E IMPORT. EIRELI, TJD SERV. E NEG. 

COM. EIRELI ME, OUT VISION PUBLICIDADE LTDA, R-NIT COM. E SERV. EIRELI, A J 

MUNIZ EVENTOS ME, JL SERVIÇOS E COM. DE MAT. EIRELI, URIB COM. E SERV. DE 

CONSERV. E MANUT. LTDA, BR COPI COM. SERV. E LOG. EIRELI e RV SOLUÇÕES 

COMERCIAIS E SERV. EIRELI ME. Passamos para a abertura das propostas de preços, 

onde a empresa URIB apresentou proposta no valor de R$601.204,10 (Seiscentos e um 

mil, duzentos e quatro reais e dez centavos), a empresa JL SERVIÇOS apresentou 

proposta no valor de R$192.452,00 (Cento e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e 

dois reais), a empresa INVISTA apresentou proposta no valor de R$153.680,00 (Cento e 

cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta reais), a empresa SKILLTI apresentou proposta 
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no valor de R$662.867,31 (Seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete 

reais e trinta e um centavos), a empresa BR COPI apresentou proposta no valor de 

R$662.867,31 (Seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta 

e um centavos), a empresa TJD apresentou proposta no valor de R$441.371,85 

(Quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e cinco 

centavos), a empresa OUT VISION apresentou proposta no valor de R$662.265,00 

(Seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais), a empresa A J 

MUNIZ apresentou proposta no valor de R$331.298,00 (Trezentos e trinta e um mil, 

duzentos e noventa e oito reais), a empresa E R BARCELOS apresentou proposta no valor 

de R$662.867,31 (Seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e 

trinta e um centavos), a empresa R-NIT apresentou proposta no valor de R$466.397,76 

(Quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e seis 

centavos), a empresa R V SERVIÇOS apresentou proposta no valor de R$662.867,31 

(Seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e um 

centavos), a empresa DUCS apresentou proposta no valor de R$535.574,31 (Quinhentos e 

trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), a empresa JG 

TECH apresentou proposta no valor de R$496.990,50 (Quatrocentos e noventa e seis mil, 

novecentos e noventa reais e cinquenta centavos), a empresa ÔMEGA Z apresentou 

proposta no valor de R$238.113,22 (Duzentos e trinta e oito mil, cento e treze reais e vinte e 

dois centavos)  e a empresa GM PINHO apresentou proposta no valor de R$632.867,31 

(Seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e um 

centavos). Passamos para a fase dos lances, onde a empresa A J MUNIZ apresentou 

menor valor para os itens 1, 2, 3, 4, 6 e 7, perfazendo o valor de R$285.147,00 (Duzentos e 

oitenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais) e a empresa INVISTA apresentou menor 

valor para o item 5, perfazendo o valor de R$8.250,00 (Oito mil, duzentos e cinquenta 
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reais). Iniciamos a fase de habilitação, onde a empresa INVISTA apresentou restrições nas 

Certidões  Dívida Ativa estadual e FGTS. Entretanto por tratar-se de microempresa, poderá 

utilizar a prerrogativa da Lei 123/2006 e apresentar as certidões em 5 (cinco) dias úteis. A 

empresa A J MUNIZ EVENTOS ME foi considerada habilitada. Perguntadas se haviam 

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

direito de imediato. Sendo assim, essa Pregoeira declara vencedora a empresa A J MUNIZ 

EVENTOS ME.  Após o cumprimento da pendência da empresa INVISTA a mesma será 

declarada vencedora e a adjudicação das empresas será iniciada. Nada mais havendo a 

registrar, encerro a reunião às 12:40h. Após lida e achada conforme, vai por mim assinada, 

pelos membros da equipe de apoio e pelos licitantes que permaneceram até o final desta 

ata. 

 
Beatriz Maciel Caetano Dupim      Karlos Wagner T. de Melo 
Pregoeira - mat. 45.152        Equipe de apoio - mat. 30.069 

  
 
 
 

Nádia Rodrigues S. Guimarães      Nilma Moreira da Silva  Anna Karoline S. Rodrigues     
 Equipe de apoio - mat. 2.184     Equipe de apoio – mat. 7.418   Equipe de apoio - mat. 44.741
    

 
 

 
 
 Dhiego Monteiro de Andrade       Raphael Ramos Magalhães               Felipe Messas S. Alves 
Equipe de apoio – mat. 48.131     Equipe de apoio- mat. 45.232          Equipe de apoio – mat.15.542 
 
 
 
 
 
 
Anselmo Marra Silva de Oliveira  Felipe Fernandes Vianna  Victor Hugo B. Gonzalez 
Equipe de apoio    Equipe de apoio   Equipe de apoio 
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  INVISTA      OUT VISION 


