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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2020 
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte às 09:00, reuniram, o 

Pregoeiro Oficial deste Órgão, Sr SAMUEL ALVES DA SILVA  e membros da Equipe de 

Apoio Srªs ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM e KEDINA CANTÍLIO PEREIRA 

TIMOTEO, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 217/2020, de 

29/06/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02,  para realizar os 

procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 051/2020, referente ao Processo nº 

3849/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. Em conformidade com às disposições 

contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento de 

interessados. A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e as 

documentações de habilitação. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas de preços 

e logo em seguida foi efetuado o registro dos preços apresentados pelos respectivos 

licitantes no sistema informatizado próprio do Pregão Presencial. As proponentes foram 

classificadas de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. 

Após essa fase, foi iniciada a fase competitiva e as licitantes convocadas para apresentação 

de lances, sendo registrados no histórico que, ao final da sessão, produziram os seguintes 

resultados: 

R M DE SOUZA EIRELI nos lotes 1 por "Valor inexequível", 2 por "Não cotar todos 

os itens", 3 por "Não cotar todos os itens", 4 por "Valor inexequível", 5 por "Valor 

inexequível", 6 por "Não cotar todos os itens", 7 por "Valor inexequível", 8 por 

"Valor inexequível", 9 por "Não cotar todos os itens", 10 por "Não cotar todos os 

itens", 11 por "Não cotar todos os itens", 12 por "Valor inexequível", 13 por "Não 

cotar todos os itens", 14 por "Valor inexequível", 15 por "Não cotar todos os itens", 

16 por "Não cotar todos os itens", 17 por "Valor inexequível", 18 por "Valor 

inexequível", 19 por "Valor inexequível", 20 por "Valor inexequível", 21 por "Valor 

inexequível", 22 por "Não cotar todos os itens", 23 por "Valor inexequível", 24 por 

"Valor inexequível", 25 por "Não cotar todos os itens", 26 por "Não cotar todos os 

itens", 27 por "Não cotar todos os itens", 28 por "Não cotar todos os itens", 29 por 

"Não cotar todos os itens", 30 por "Não cotar todos os itens", 31 por "Não cotar todos 

os itens", 32 por "Não cotar todos os itens", 33 por "Não cotar todos os itens", 34 por 

"Não cotar todos os itens", 35 por "Declínio de lance", 36 por "Declínio de lance", 37 

por "Não cotar todos os itens", 38 por "Não cotar todos os itens", 39 por "Não cotar 

todos os itens", 40 por "Valor inexequível", 41 por "Não cotar todos os itens", 42 por 

"Não cotar todos os itens", 43 por "Não cotar todos os itens", 44 por "Não cotar todos 

os itens", 45 por "Não cotar todos os itens", 46 por "Não cotar todos os itens", 47 por 

"Não cotar todos os itens", 48 por "Não cotar todos os itens", 49 por "Não cotar todos 

os itens", 50 por "Não cotar todos os itens", 51 por "Não cotar todos os itens", 52 por 

"Não cotar todos os itens", 53 por "Não cotar todos os itens", 54 por "Não cotar todos 

os itens", 55 por "Não cotar todos os itens", 56 por "Não cotar todos os itens", 57 por 

"Não cotar todos os itens", 58 por "Não cotar todos os itens", 59 por "Não cotar todos 
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os itens", 60 por "Não cotar todos os itens", 61 por "Não cotar todos os itens", 62 por 

"Não cotar todos os itens", 63 por "Não cotar todos os itens", 64 por "Não cotar todos 

os itens", 65 por "Não cotar todos os itens", 66 por "Não cotar todos os itens", 67 por 

"Não cotar todos os itens", 68 por "Não cotar todos os itens", 69 por "Não cotar todos 

os itens", 70 por "Não cotar todos os itens", 71 por "Não cotar todos os itens", 72 por 

"Não cotar todos os itens", 73 por "Não cotar todos os itens", 74 por "Não cotar todos 

os itens", 75 por "Não cotar todos os itens", 76 por "Não cotar todos os itens", 77 por 

"Não cotar todos os itens", 78 por "Não cotar todos os itens", 79 por "Não cotar todos 

os itens", 80 por "Não cotar todos os itens", 81 por "Não cotar todos os itens", 82 por 

"Não cotar todos os itens" e 83 por "Não cotar todos os itens", ALESSANDRA 

NUNES LORDS ME MEE nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Valor 

inexequível", 4 por "Declínio de lance", 6 por "Declínio de lance", 7 por "Declínio de 

lance", 8 por "Declínio de lance", 10 por "Declínio de lance", 11 por "Declínio de 

lance", 12 por "Declínio de lance", 13 por "Declínio de lance", 14 por "Declínio de 

lance", 15 por "Declínio de lance", 19 por "Declínio de lance", 20 por "Declínio de 

lance", 21 por "Valor inexequível", 23 por "Valor inexequível", 26 por "Valor 

inexequível", 27 por "Declínio de lance", 28 por "Valor inexequível", 30 por 

"Declínio de lance", 31 por "Não cotar todos os itens", 32 por "Não cotar todos os 

itens", 33 por "Não cotar todos os itens", 34 por "Valor inexequível", 35 por 

"Declínio de lance", 36 por "Valor inexequível", 37 por "Valor inexequível", 39 por 

"Declínio de lance", 40 por "Não cotar todos os itens", 41 por "Declínio de lance", 42 

por "Declínio de lance", 43 por "Declínio de lance", 44 por "Declínio de lance", 45 

por "Declínio de lance", 46 por "Declínio de lance", 47 por "Não cotar todos os 

itens", 48 por "Declínio de lance", 49 por "Declínio de lance", 50 por "Não cotar 

todos os itens", 52 por "Não cotar todos os itens", 55 por "Valor inexequível", 56 por 

"Declínio de lance", 57 por "Declínio de lance", 59 por "Valor inexequível", 61 por 

"Declínio de lance", 62 por "Valor inexequível", 63 por "Não cotar todos os itens", 65 

por "Não cotar todos os itens", 66 por "Valor inexequível", 67 por "Não cotar todos 

os itens", 69 por "Não cotar todos os itens", 70 por "Não cotar todos os itens", 71 por 

"Declínio de lance", 74 por "Não cotar todos os itens", 75 por "Não cotar todos os 

itens", 76 por "Não cotar todos os itens", 77 por "Não cotar todos os itens", 78 por 

"Não cotar todos os itens", 79 por "Não cotar todos os itens", 80 por "Não cotar todos 

os itens", 81 por "Não cotar todos os itens", 82 por "Declínio de lance" e 83 por 

"Declínio de lance", BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI nos lotes 

1 por "Valor inexequível", 2 por "Não cotar todos os itens", 3 por "Valor 

inexequível", 4 por "Valor inexequível", 5 por "Valor inexequível", 6 por "Valor 

inexequível", 7 por "Declínio de lance", 8 por "Valor inexequível", 9 por "Declínio de 

lance", 10 por "Valor inexequível", 11 por "Valor inexequível", 12 por "Valor 

inexequível", 13 por "Declínio de lance", 14 por "Valor inexequível", 15 por "Não 

cotar todos os itens", 16 por "Valor inexequível", 17 por "Valor inexequível", 18 por 

"Valor inexequível", 19 por "Valor inexequível", 20 por "Valor inexequível", 21 por 

"Declínio de lance", 22 por "Valor inexequível", 23 por "Não cotar todos os itens", 24 
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por "Valor inexequível", 25 por "Não cotar todos os itens", 26 por "Não cotar todos 

os itens", 27 por "Valor inexequível", 28 por "Não cotar todos os itens", 29 por "Não 

cotar todos os itens", 30 por "Não cotar todos os itens", 31 por "Não cotar todos os 

itens", 32 por "Não cotar todos os itens", 33 por "Não cotar todos os itens", 34 por 

"Não cotar todos os itens", 35 por "Não cotar todos os itens", 36 por "Não cotar todos 

os itens", 37 por "Não cotar todos os itens", 38 por "Não cotar todos os itens", 39 por 

"Valor inexequível", 40 por "Declínio de lance", 41 por "Não cotar todos os itens", 42 

por "Valor inexequível", 43 por "Valor inexequível", 44 por "Valor inexequível", 45 

por "Valor inexequível", 46 por "Valor inexequível", 47 por "Não cotar todos os 

itens", 48 por "Valor inexequível", 49 por "Não cotar todos os itens", 51 por 

"Declínio de lance", 52 por "Não cotar todos os itens", 53 por "Não cotar todos os 

itens", 54 por "Declínio de lance", 55 por "Não cotar todos os itens", 56 por "Não 

cotar todos os itens", 57 por "Declínio de lance", 58 por "Não cotar todos os itens", 59 

por "Não cotar todos os itens", 60 por "Valor inexequível", 61 por "Declínio de 

lance", 62 por "Não cotar todos os itens", 63 por "Não cotar todos os itens", 64 por 

"Valor inexequível", 65 por "Não cotar todos os itens", 66 por "Não cotar todos os 

itens", 67 por "Não cotar todos os itens", 68 por "Valor inexequível", 69 por "Não 

cotar todos os itens", 70 por "Valor inexequível", 72 por "Declínio de lance", 73 por 

"Valor inexequível", 74 por "Não cotar todos os itens", 75 por "Valor inexequível", 

76 por "Valor inexequível", 77 por "Valor inexequível", 78 por "Valor inexequível", 

79 por "Não cotar todos os itens", 80 por "Não cotar todos os itens", 81 por "Valor 

inexequível", 82 por "Valor inexequível" e 83 por "Não cotar todos os itens", CRR 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA nos lotes 2 por 

"Declínio de lance", 3 por "Valor inexequível", 5 por "Declínio de lance", 6 por 

"Declínio de lance", 7 por "Valor inexequível", 8 por "Declínio de lance", 9 por 

"Valor inexequível", 10 por "Declínio de lance", 11 por "Valor inexequível", 12 por 

"Valor inexequível", 13 por "Valor inexequível", 14 por "Valor inexequível", 15 por 

"Valor inexequível", 16 por "Valor inexequível", 17 por "Valor inexequível", 18 por 

"Valor inexequível", 21 por "Declínio de lance", 22 por "Declínio de lance", 24 por 

"Declínio de lance", 25 por "Não cotar todos os itens", 26 por "Declínio de lance", 27 

por "Declínio de lance", 28 por "Declínio de lance", 29 por "Valor inexequível", 30 

por "Não cotar todos os itens", 31 por "Não cotar todos os itens", 32 por "Não cotar 

todos os itens", 33 por "Não cotar todos os itens", 34 por "Não cotar todos os itens", 

35 por "Declínio de lance", 36 por "Declínio de lance", 37 por "Não cotar todos os 

itens", 38 por "Declínio de lance", 39 por "Valor inexequível", 40 por "Não cotar 

todos os itens", 41 por "Declínio de lance", 47 por "Não cotar todos os itens", 49 por 

"Valor inexequível", 50 por "Declínio de lance", 51 por "Valor inexequível", 52 por 

"Não cotar todos os itens", 53 por "Não cotar todos os itens", 54 por "Declínio de 

lance", 56 por "Valor inexequível", 57 por "Valor inexequível", 58 por "Não cotar 

todos os itens", 60 por "Valor inexequível", 61 por "Valor inexequível", 63 por "Não 

cotar todos os itens", 64 por "Valor inexequível", 65 por "Não cotar todos os itens", 

68 por "Declínio de lance", 70 por "Declínio de lance", 71 por "Valor inexequível", 72 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 4 

por "Declínio de lance", 73 por "Declínio de lance", 74 por "Declínio de lance", 75 

por "Declínio de lance", 76 por "Declínio de lance", 77 por "Declínio de lance", 78 

por "Declínio de lance", 79 por "Declínio de lance", 80 por "Valor inexequível", 81 

por "Declínio de lance" e 82 por "Declínio de lance", DINHA CALÇADOS E 

ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI nos lotes 1 por "Valor inexequível", 2 por 

"Declínio de lance", 3 por "Declínio de lance", 4 por "Valor inexequível", 5 por 

"Valor inexequível", 6 por "Valor inexequível", 7 por "Valor inexequível", 9 por 

"Declínio de lance", 13 por "Valor inexequível", 14 por "Declínio de lance", 15 por 

"Declínio de lance", 16 por "Declínio de lance", 17 por "Declínio de lance", 18 por 

"Declínio de lance", 19 por "Declínio de lance", 20 por "Valor inexequível", 22 por 

"Declínio de lance", 23 por "Declínio de lance", 24 por "Valor inexequível", 25 por 

"Não cotar todos os itens", 29 por "Declínio de lance", 30 por "Declínio de lance", 32 

por "Declínio de lance", 33 por "Não cotar todos os itens", 34 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR VALOR EQUIVOCADO", 35 por "Valor inexequível", 

36 por "Valor inexequível", 37 por "Declínio de lance", 38 por "Valor inexequível", 

39 por "Declínio de lance", 40 por "Declínio de lance", 42 por "Declínio de lance", 43 

por "Declínio de lance", 44 por "Declínio de lance", 45 por "Declínio de lance", 46 

por "Declínio de lance", 47 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR VALOR 

EQUIVOCADO", 48 por "Declínio de lance", 49 por "Valor inexequível", 50 por 

"Declínio de lance", 51 por "Valor inexequível", 52 por "Não cotar todos os itens", 53 

por "Não cotar todos os itens", 54 por "Não cotar todos os itens", 55 por "Declínio de 

lance", 56 por "Declínio de lance", 57 por "Não cotar todos os itens", 58 por "Não 

cotar todos os itens", 59 por "Declínio de lance", 60 por "Declínio de lance", 61 por 

"Valor inexequível", 62 por "Declínio de lance", 63 por "Não cotar todos os itens", 64 

por "Declínio de lance", 65 por "Não cotar todos os itens", 66 por "Declínio de 

lance", 67 por "Declínio de lance", 68 por "Valor inexequível", 69 por "Declínio de 

lance", 70 por "Declínio de lance", 71 por "Declínio de lance", 72 por "Declínio de 

lance", 73 por "Declínio de lance", 74 por "Valor inexequível", 80 por "Declínio de 

lance" e 83 por "Valor inexequível", GABRIELA HUBNER SILVERIO ME nos lotes 

1 por "Valor inexequível", 2 por "Valor inexequível", 3 por "Valor inexequível", 4 

por "Valor inexequível", 5 por "Valor inexequível", 6 por "Valor inexequível", 7 por 

"Valor inexequível", 8 por "Valor inexequível", 9 por "Valor inexequível", 10 por 

"Valor inexequível", 11 por "Valor inexequível", 12 por "Valor inexequível", 13 por 

"Valor inexequível", 14 por "Valor inexequível", 15 por "Valor inexequível", 16 por 

"Valor inexequível", 17 por "Valor inexequível", 18 por "Valor inexequível", 19 por 

"Valor inexequível", 20 por "Valor inexequível", 21 por "Valor inexequível", 22 por 

"Valor inexequível", 23 por "Valor inexequível", 24 por "Valor inexequível", 25 por 

"Declínio de lance", 26 por "Valor inexequível", 27 por "Valor inexequível", 28 por 

"Não cotar todos os itens", 29 por "Valor inexequível", 30 por "Valor inexequível", 

31 por "Não cotar todos os itens", 32 por "Não cotar todos os itens", 33 por "Declínio 

de lance", 34 por "Declínio de lance", 35 por "Valor inexequível", 36 por "Valor 

inexequível", 37 por "Valor inexequível", 38 por "Valor inexequível", 39 por "Valor 
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inexequível", 40 por "Valor inexequível", 41 por "Valor inexequível", 42 por "Valor 

inexequível", 43 por "Valor inexequível", 44 por "Valor inexequível", 45 por "Valor 

inexequível", 46 por "Valor inexequível", 47 por "Não cotar todos os itens", 48 por 

"Valor inexequível", 49 por "Valor inexequível", 50 por "Valor inexequível", 51 por 

"Valor inexequível", 52 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR VALOR 

EQUIVOCADO", 53 por "Não cotar todos os itens", 54 por "Valor inexequível", 55 

por "Valor inexequível", 56 por "Valor inexequível", 57 por "Valor inexequível", 58 

por "Valor inexequível", 59 por "Valor inexequível", 60 por "Valor inexequível", 61 

por "Valor inexequível", 62 por "Valor inexequível", 63 por "Não cotar todos os 

itens", 64 por "Valor inexequível", 65 por "Declínio de lance", 66 por "Não cotar 

todos os itens", 67 por "Valor inexequível", 68 por "Valor inexequível", 69 por "Não 

cotar todos os itens", 70 por "Não cotar todos os itens", 71 por "Não cotar todos os 

itens", 72 por "Não cotar todos os itens", 73 por "Não cotar todos os itens", 74 por 

"Valor inexequível", 75 por "Valor inexequível", 76 por "Valor inexequível", 77 por 

"Não cotar todos os itens", 78 por "Não cotar todos os itens", 79 por "Não cotar todos 

os itens", 80 por "Valor inexequível", 81 por "Valor inexequível", 82 por "Valor 

inexequível" e 83 por "Valor inexequível", PLACAR MATERIAL ESPORTIVO 

LTDA EPP nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Não cotar todos os itens", 3 

por "Declínio de lance", 4 por "Valor inexequível", 5 por "Valor inexequível", 6 por 

"Valor inexequível", 7 por "Valor inexequível", 8 por "Valor inexequível", 9 por 

"Valor inexequível", 10 por "Valor inexequível", 11 por "Declínio de lance", 12 por 

"Declínio de lance", 13 por "Valor inexequível", 14 por "Valor inexequível", 15 por 

"Não cotar todos os itens", 16 por "Valor inexequível", 17 por "Valor inexequível", 

18 por "Valor inexequível", 19 por "Valor inexequível", 20 por "Valor inexequível", 

21 por "Valor inexequível", 22 por "Valor inexequível", 23 por "Declínio de lance", 

24 por "Valor inexequível", 25 por "Valor inexequível", 26 por "Valor inexequível", 

27 por "Valor inexequível", 28 por "Declínio de lance", 29 por "Não cotar todos os 

itens", 30 por "Valor inexequível", 31 por "Declínio de lance", 32 por "Declínio de 

lance", 35 por "Valor inexequível", 36 por "Valor inexequível", 37 por "Declínio de 

lance", 38 por "Valor inexequível", 39 por "Não cotar todos os itens", 40 por "Valor 

inexequível", 41 por "Valor inexequível", 42 por "Valor inexequível", 43 por "Valor 

inexequível", 44 por "Valor inexequível", 45 por "Valor inexequível", 46 por "Valor 

inexequível", 47 por "Não cotar todos os itens", 48 por "Valor inexequível", 49 por 

"Declínio de lance", 50 por "Valor inexequível", 51 por "Valor inexequível", 52 por 

"Não cotar todos os itens", 53 por "Declínio de lance", 54 por "Valor inexequível", 55 

por "Valor inexequível", 56 por "Valor inexequível", 57 por "Valor inexequível", 58 

por "Declínio de lance", 59 por "Valor inexequível", 60 por "Valor inexequível", 61 

por "Valor inexequível", 62 por "Valor inexequível", 63 por "Declínio de lance", 64 

por "Valor inexequível", 66 por "Valor inexequível", 67 por "Declínio de lance", 68 

por "Valor inexequível", 69 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR 

VALOR EQUIVOCADO", 71 por "Valor inexequível", 72 por "Valor inexequível", 

73 por "Valor inexequível", 75 por "Valor inexequível", 76 por "Valor inexequível", 
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77 por "Valor inexequível", 78 por "Valor inexequível", 79 por "Valor inexequível", 

81 por "Valor inexequível", 82 por "Valor inexequível" e 83 por "Valor inexequível", 

RFL COMERCIAL LTDA nos lotes 1 por "Declínio de lance", 3 por "Valor 

inexequível", 4 por "Declínio de lance", 5 por "Declínio de lance", 8 por "Valor 

inexequível", 9 por "Valor inexequível", 10 por "Valor inexequível", 11 por "Valor 

inexequível", 12 por "Valor inexequível", 16 por "Declínio de lance", 17 por 

"Declínio de lance", 18 por "Declínio de lance", 19 por "Valor inexequível", 20 por 

"Declínio de lance", 21 por "Valor inexequível", 22 por "Não cotar todos os itens", 23 

por "Valor inexequível", 24 por "Declínio de lance", 25 por "Declínio de lance", 26 

por "Declínio de lance", 27 por "Não cotar todos os itens", 28 por "Declínio de 

lance", 29 por "Declínio de lance", 31 por "Declínio de lance", 33 por "Declínio de 

lance", 34 por "Declínio de lance", 35 por "Não cotar todos os itens", 36 por "Não 

cotar todos os itens", 38 por "Declínio de lance", 41 por "Valor inexequível", 42 por 

"Valor inexequível", 43 por "Valor inexequível", 44 por "Valor inexequível", 45 por 

"Valor inexequível", 46 por "Valor inexequível", 48 por "Valor inexequível", 50 por 

"Valor inexequível", 51 por "Declínio de lance", 53 por "Declínio de lance", 54 por 

"Não cotar todos os itens", 55 por "Declínio de lance", 58 por "Declínio de lance", 59 

por "Declínio de lance", 60 por "Declínio de lance", 62 por "Declínio de lance", 64 

por "Declínio de lance", 65 por "Não cotar todos os itens", 66 por "Declínio de 

lance", 67 por "Valor inexequível", 68 por "Declínio de lance", 69 por "Não cotar 

todos os itens", 70 por "Não cotar todos os itens", 71 por "Valor inexequível", 72 por 

"Não cotar todos os itens", 73 por "Não cotar todos os itens", 74 por "Declínio de 

lance", 75 por "Declínio de lance", 76 por "Declínio de lance", 77 por "Declínio de 

lance", 78 por "Declínio de lance", 79 por "Declínio de lance", 80 por "Declínio de 

lance", 81 por "Declínio de lance", 82 por "Valor inexequível" e 83 por "Declínio de 

lance" e SCLAN MALHAS LTDA EPP nos lotes 1 por "Valor inexequível", 2 por 

"Valor inexequível", 3 por "Valor inexequível", 4 por "Valor inexequível", 5 por 

"Valor inexequível", 6 por "Valor inexequível", 7 por "Valor inexequível", 8 por 

"Valor inexequível", 9 por "Valor inexequível", 10 por "Valor inexequível", 11 por 

"Valor inexequível", 12 por "Valor inexequível", 13 por "Valor inexequível", 14 por 

"Valor inexequível", 15 por "Não cotar todos os itens", 16 por "Valor inexequível", 

17 por "Não cotar todos os itens", 18 por "Valor inexequível", 19 por "Valor 

inexequível", 20 por "Valor inexequível", 21 por "Valor inexequível", 22 por "Valor 

inexequível", 23 por "Valor inexequível", 24 por "Valor inexequível", 25 por "Não 

cotar todos os itens", 26 por "Não cotar todos os itens", 27 por "Não cotar todos os 

itens", 28 por "Não cotar todos os itens", 29 por "Não cotar todos os itens", 30 por 

"Não cotar todos os itens", 31 por "Não cotar todos os itens", 32 por "Não cotar todos 

os itens", 33 por "Não cotar todos os itens", 34 por "Não cotar todos os itens", 37 por 

"Não cotar todos os itens", 38 por "Não cotar todos os itens", 39 por "Não cotar todos 

os itens", 40 por "Não cotar todos os itens", 41 por "Não cotar todos os itens", 42 por 

"Não cotar todos os itens", 43 por "Não cotar todos os itens", 44 por "Não cotar todos 

os itens", 45 por "Não cotar todos os itens", 46 por "Não cotar todos os itens", 47 por 
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"Não cotar todos os itens", 48 por "Não cotar todos os itens", 49 por "Não cotar todos 

os itens", 50 por "Não cotar todos os itens", 51 por "Não cotar todos os itens", 52 por 

"Não cotar todos os itens", 53 por "Não cotar todos os itens", 54 por "Não cotar todos 

os itens", 55 por "Não cotar todos os itens", 56 por "Não cotar todos os itens", 57 por 

"Não cotar todos os itens", 58 por "Não cotar todos os itens", 59 por "Não cotar todos 

os itens", 60 por "Não cotar todos os itens", 61 por "Não cotar todos os itens", 62 por 

"Não cotar todos os itens", 63 por "Não cotar todos os itens", 64 por "Não cotar todos 

os itens", 65 por "Não cotar todos os itens", 66 por "Valor inexequível", 67 por 

"Valor inexequível", 68 por "Valor inexequível", 69 por "Declínio de lance", 70 por 

"Valor inexequível", 71 por "Valor inexequível", 72 por "Valor inexequível", 73 por 

"Valor inexequível", 74 por "Valor inexequível", 75 por "Valor inexequível", 76 por 

"Valor inexequível", 77 por "Valor inexequível", 78 por "Valor inexequível", 79 por 

"Valor inexequível", 80 por "Valor inexequível", 81 por "Valor inexequível", 82 por 

"Valor inexequível" e 83 por "Valor inexequível" 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Os Lotes Lote 1 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 62,40 (sessenta e dois reais e quarenta 

centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 969,00 (novecentos e 

sessenta e nove reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 3 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 47,69 

(quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 4 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais), 

RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 655,20 (seiscentos e cinquenta e cinco 

reais e vinte centavos).  

Lote 4 Rodada 2: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais) e 

não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 5 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 80,40 

(oitenta reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 6 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 1.865,00 (um mil oitocentos e sessenta e 

cinco reais), RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.864,00 (um mil oitocentos 
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e sessenta e quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 7 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 86,20 (oitenta e seis 

reais e vinte centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 8 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI 

lance R$ 1.582,00 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 9 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

1.080,50 (um mil oitenta reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 10 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 1.046,00 (um mil quarenta e seis reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 11 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 12 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 2.165,00 (dois mil cento e sessenta e cinco reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 13 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 768,00 (setecentos e 

sessenta e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 14 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 850,00 (oitocentos e 

cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 15 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 538,50 (quinhentos e 

trinta e oito reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 16 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

1.249,16 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 17 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

1.389,52 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) 

e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  
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Lote 18 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

1.037,10 (um mil trinta e sete reais e dez centavos) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 19 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 1.794,00 (um mil setecentos e noventa e quatro reais), CRR 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA lance R$ 

1.792,00 (um mil setecentos e noventa e dois reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 20 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 548,79 (quinhentos e 

quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), CRR COMERCIO 

VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA lance R$ 547,80 

(quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 21 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 1.792,00 (um mil setecentos e noventa e dois reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 22 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

148,14 (cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 23 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 59,60 (cinquenta e nove reais e sessenta 

centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 24 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 200,00 (duzentos reais), ALESSANDRA 

NUNES LORDS ME MEE lance R$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e 

oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 

do lote subsequente.  

Lote 25 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

96,50 (noventa e seis reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 26 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 712,08 (setecentos e doze reais e oito centavos) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 27 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 28 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 6.954,00 (seis mil 

novecentos e cinquenta e quatro reais), DINHA CALÇADOS E ARTIGOS 

ESPORTIVOS EIRELI lance R$ 6.945,00 (seis mil novecentos e quarenta e 

cinco reais), CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 

LTDA lance R$ 6.930,00 (seis mil novecentos e trinta reais).  

Lote 28 Rodada 2: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 6.924,00 (seis mil novecentos e vinte e quatro reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 29 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

90,00 (noventa reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 30 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 370,50 (trezentos e 

setenta reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 31 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 81,00 (oitenta e um reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 32 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 55,00 (cinquenta e 

cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 33 Rodada 0: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP lance 

R$ 1.698,25 (um mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) 

e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 34 Rodada 0: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP lance 

R$ 685,60 (seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 35 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 10.990,00 (dez mil novecentos e noventa 

reais), SCLAN MALHAS LTDA EPP lance R$ 10.980,00 (dez mil 

novecentos e oitenta reais), R M DE SOUZA EIRELI lance R$ 10.970,00 (dez 

mil novecentos e setenta reais).  

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 11 

Lote 35 Rodada 2: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 10.500,00 (dez mil quinhentos reais), SCLAN 

MALHAS LTDA EPP lance R$ 10.400,00 (dez mil quatrocentos reais), R M 

DE SOUZA EIRELI lance R$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta reais).  

Lote 35 Rodada 3: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 10.200,00 (dez mil duzentos reais), SCLAN 

MALHAS LTDA EPP lance R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa 

reais), R M DE SOUZA EIRELI lance R$ 9.950,00 (nove mil novecentos e 

cinquenta reais).  

Lote 35 Rodada 4: SCLAN MALHAS LTDA EPP lance R$ 9.500,00 (nove 

mil quinhentos reais), R M DE SOUZA EIRELI lance R$ 9.490,00 (nove mil 

quatrocentos e noventa reais).  

Lote 35 Rodada 5: SCLAN MALHAS LTDA EPP lance R$ 9.000,00 (nove 

mil reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 36 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil setecentos reais), 

SCLAN MALHAS LTDA EPP lance R$ 31.500,00 (trinta e um mil 

quinhentos reais), R M DE SOUZA EIRELI lance R$ 33.215,00 (trinta e três 

mil duzentos e quinze reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 37 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 170,40 (cento e 

setenta reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 38 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

122,00 (cento e vinte e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 39 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 270,00 (duzentos e 

setenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 40 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 728,80 (setecentos e 

vinte e oito reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 41 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

3.408,00 (três mil quatrocentos e oito reais), DINHA CALÇADOS E 

ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI lance R$ 3.390,00 (três mil trezentos e 
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noventa reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 42 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

1.867,50 (um mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), 

CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA lance 

R$ 1.860,00 (um mil oitocentos e sessenta reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 43 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

373,50 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), CRR 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA lance R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 44 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

1.867,50 (um mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), 

CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA lance 

R$ 1.860,00 (um mil oitocentos e sessenta reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 45 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

1.867,50 (um mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), 

CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA lance 

R$ 1.860,00 (um mil oitocentos e sessenta reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 46 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

373,50 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), CRR 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA lance R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 47 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 4.557,00 (quatro mil 

quinhentos e cinquenta e sete reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 48 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

373,50 (trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), CRR 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA lance R$ 

372,00 (trezentos e setenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 49 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.152,00 (um mil 

cento e cinquenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 50 Rodada 0: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 51 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

163,30 (cento e sessenta e três reais e trinta centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 52 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 3.550,00 (três mil 

quinhentos e cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 53 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

419,00 (quatrocentos e dezenove reais), RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 

418,00 (quatrocentos e dezoito reais).  

Lote 53 Rodada 2: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

417,00 (quatrocentos e dezessete reais), RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 

416,00 (quatrocentos e dezesseis reais).  

Lote 53 Rodada 3: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

415,00 (quatrocentos e quinze reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 54 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 55 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.290,00 (um mil 

duzentos e noventa reais), CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 1.289,40 (um mil duzentos e oitenta e nove 

reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 56 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.069,40 (dois mil 

sessenta e nove reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 57 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 120,00 (cento e vinte 

reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  
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Lote 58 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

55,86 (cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 59 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 60 Rodada 1: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

4.306,21 (quatro mil trezentos e seis reais e vinte e um centavos), DINHA 

CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI lance R$ 4.292,00 (quatro 

mil duzentos e noventa e dois reais), RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 

4.286,20 (quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).  

Lote 60 Rodada 2: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

4.284,75 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco 

centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 61 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 116,00 (cento e 

dezesseis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 62 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 63 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 174,00 (cento e 

setenta e quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 64 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 65 Rodada 0: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP lance 

R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 66 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 1.674,40 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais e 

quarenta centavos), CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 1.673,00 (um mil seiscentos e setenta e três 

reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  
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Lote 67 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) e 

não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 68 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 2.886,20 (dois mil oitocentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

2.886,00 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais).  

Lote 68 Rodada 2: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 2.885,00 (dois mil oitocentos e oitenta e cinco 

reais), ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 2.884,80 (dois 

mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).  

Lote 68 Rodada 3: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 2.884,40 (dois mil oitocentos e oitenta e 

quatro reais e quarenta centavos), ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE 

lance R$ 2.884,00 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais).  

Lote 68 Rodada 4: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 2.882,00 (dois mil oitocentos e oitenta e dois 

reais), ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 2.880,00 (dois 

mil oitocentos e oitenta reais).  

Lote 68 Rodada 5: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 2.798,00 (dois mil setecentos e noventa e oito 

reais), ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 2.797,80 (dois 

mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 69 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 1.992,00 (um mil novecentos e noventa e dois 

reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 70 Rodada 1: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP lance 

R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 71 Rodada 0: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 850,20 (oitocentos e cinquenta reais e vinte centavos) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 72 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

770,40 (setecentos e setenta reais e quarenta centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 73 Rodada 0: ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE lance R$ 

689,10 (seiscentos e oitenta e nove reais e dez centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 74 Rodada 1: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP lance 

R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 75 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 99,00 (noventa e nove reais) e não havendo mais lances para 

o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 76 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 77 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 78 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 79 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 10.400,00 (dez mil quatrocentos reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 80 Rodada 1: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP lance 

R$ 500,00 (quinhentos reais), DINHA CALÇADOS E ARTIGOS 

ESPORTIVOS EIRELI lance R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove 

reais).  

Lote 80 Rodada 2: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP lance 

R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 81 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 82 Rodada 1: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 3.590,00 (três mil quinhentos e noventa reais), CRR 
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COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA lance R$ 

3.589,00 (três mil quinhentos e oitenta e nove reais).  

Lote 82 Rodada 2: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI lance R$ 3.585,00 (três mil quinhentos e oitenta e cinco reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 83 Rodada 1: CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA lance R$ 2.196,00 (dois mil cento e noventa e seis 

reais).  
Os lotes 03, 05, 09, 16, 17, 18, 25, 29, 32, 33, 34, 39, 47, 50, 54, 58, 64, 65, 71, 72 e 73 não 

obtiveram lances, mantendo o valor da proposta inicial.  

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE nos lotes 3, 5, 9, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 

38, 51, 53, 54, 58, 60, 64, 68, 72 e 73 no valor total de R$ 14.907,88 (quatorze mil 

novecentos e sete reais e oitenta e oito centavos), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI nos lotes 50 e 71 no valor total de R$ 8.130,20 (oito mil 

cento e trinta reais e vinte centavos), CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA nos lotes 1, 4, 19, 20, 23, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 55, 59, 62, 66, 67, 

69 e 83 no valor total de R$ 18.052,20 (dezoito mil cinquenta e dois reais e vinte centavos), 

DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI nos lotes 8, 10, 11, 12, 21, 

26, 27, 28, 31, 41, 75, 76, 77, 78, 79, 81 e 82 no valor total de R$ 33.331,08 (trinta e três 

mil trezentos e trinta e um reais e oito centavos), PLACAR MATERIAL ESPORTIVO 

LTDA EPP nos lotes 33, 34, 65, 70, 74 e 80 no valor total de R$ 7.237,85 (sete mil 

duzentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), RFL COMERCIAL LTDA nos 

lotes 2, 6, 7, 13, 14, 15, 30, 32, 37, 39, 40, 47, 49, 52, 56, 57, 61 e 63 no valor total de R$ 

18.409,18 (dezoito mil quatrocentos e nove reais e dezoito centavos) e SCLAN MALHAS 

LTDA EPP nos lotes 35 e 36 no valor total de R$ 40.500,00 (quarenta mil quinhentos 

reais). 

OBS. Foi recebido na sala de licitações o Sr. Erasmo Rocha Gonçalves , ocupante do cargo 

de Diretor de Esportes, que fez questão de externar aos licitantes presentes, que no 

recebimento dos materiais as caracteristicas exigidas no edital serão levadas a finco, sob 

pena de não recebimento do material e aplicação das penalidades previstas no competente 

edital. 

Depois de verificado junto ao Site do Tribunal de Contas da União/Controladoria Geral da 

União a idoneidade e a regularidade da documentação dos licitantes classificados, os 

mesmos foram arrematantes dos respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra 

aos presentes à sessão para manifestação da intenção de recurso, após ser divulgado o 

resultado da licitação conforme indicado no quadro "Resultado da Sessão Pública", tendo 

os mesmos desistidos de impetrarem recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada 

a sessão às 14h30min, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial, Equipe de 

Apoio e Representantes Presentes. 
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SAMUEL ALVES DA SILVA 

Pregoeiro 

 

 

 

 

KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMÓTEO 

Apoio  

 

 

ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM 

Apoio  

 

 

ERASMO ROCHA GONÇALVES 

Diretor de Esportes 

   

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

 

R M DE SOUZA EIRELI 

AGNALDO ANDRADE DOS SANTOS (AUSENTOU-SE)  

 

 

ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE 

RAYMUNDO CAETANO DE SOUZA 

 

 

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

MAICON SILVA DE OLIVEIRA (AUSENTOU-SE) 

 

 

 

CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 

ANTONIO MARCOS DA CONCEIÇÃO  
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DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI 

WILLIAN NATALINO DOS SANTOS 

 

 

 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME 

DANILO SANTOS ROSA  

 

 

PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP 

MAGNO PATROCINIO (AUSENTOU-SE) 

 

 

 

RFL COMERCIAL LTDA 

RONALDO FRANCISCO LAMBERT (AUSENTOU-SE)  

 

 

 

SCLAN MALHAS LTDA EPP 

PATRICK DE AVELAR PICOLI (AUSENTOU-SE) 
 
 


