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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2020 
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte às 09:00, reuniram, a Pregoeira 

Substituta deste Órgão, Sra KEDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMOTEO, o Sr. MÁRIO 

ANTÔNIO SALES DE CASTRO, Assessor de TI, Sr. FERNANDO CARLOS DE 

ANDRADE, Fiscal de Contrato e membros da Equipe de Apoio Srªs JOELMA DUTRA DOS 

REIS PIMENTEL e RENATA APARECIDA AREAS AMORIM, 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 

0040/2020, referente ao Processo nº 000311/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE 

INFORMÁTICA. Em conformidade com às disposições contidas no Edital, a Pregoeira 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: 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Declínio 

de lance", 3 por "Declínio de lance", 8 por "Declínio de lance", 9 por "Declínio de lance", 10 

por "Declínio de lance", 11 por "Declínio de lance", 12 por "Declínio de lance", 14 por 

"Declínio de lance", 15 por "Declínio de lance", 16 por "Declínio de lance", 18 por "Declínio 

de lance", 20 por "Declínio de lance", 21 por "Declínio de lance", 22 por "Declínio de lance", 

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

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

"Declínio de lance", 31 por "Declínio de lance", 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", 39 por "Declínio de lance", 40 por "Declínio de lance", 41 por "Declínio de lance", 42 

por "Declínio de lance", 43 por "Declínio de lance", 45 por "Não cotar todos os itens", 47 

por "Declínio de lance", 48 por "Declínio de lance", 49 por "Declínio de lance", 50 por 

"Declínio de lance", 51 por "Declínio de lance", 52 por "Declínio de lance", 53 por "Declínio 

de lance", 54 por "Declínio de lance", 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", 62 por "Declínio de lance", 63 por "Declínio de lance", 64 por 

"Declínio de lance", 65 por "Declínio de lance", 67 por "COTAR VALOR 

EQUIVOCADO.", 68 por "COTAR VALOR EQUIVOCADO.", 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 "Declínio de lance", 75 por "Declínio de lance", 76 por "Declínio 

de lance", 78 por "Declínio de lance", 79 por "Declínio de lance", 82 por "Declínio de lance", 

85 por "Não cotar todos os itens", 86 por "COTAR VALOR EQUIVOCADO.", 87 por 

"Declínio de lance", 90 por "Declínio de lance", 91 por "Declínio de lance", 92 por "Declínio 
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de lance", 93 por "Declínio de lance", 94 por "Não cotar todos os itens", 95 por "Declínio de 

lance", 96 por "Declínio de lance", 97 por "Declínio de lance", 98 por "Declínio de lance", 

99 por "Declínio de lance", 100 por "Declínio de lance", 101 por "Não cotar todos os itens", 

103 por "Não cotar todos os itens" e 104 por "Declínio de lance", INTER PONTO 

SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA nos lotes 1 por "Não cotar todos os itens", 2 

por "Não cotar todos os itens", 3 por "Não cotar todos os itens", 4 por "Não cotar todos os 

itens", 5 por "Não cotar todos os itens", 6 por "Declínio de lance", 7 por "Não cotar todos os 

itens", 8 por "Não cotar todos os itens", 9 por "Não cotar todos os itens", 10 por "Não cotar 

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

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

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

todos os itens", 19 por "Não cotar todos os itens", 20 por "Não cotar todos os itens", 21 por 

"Não cotar todos os itens", 22 por "Não cotar todos os itens", 23 por "Não cotar todos os 

itens", 24 por "Não cotar todos os itens", 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", 36 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 "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 "COTAR 

VALOR EQUIVOCADO.", 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 "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", 83 por 

"Não cotar todos os itens", 84 por "Não cotar todos os itens", 85 por "Não cotar todos os 

itens", 86 por "Não cotar todos os itens", 87 por "Não cotar todos os itens", 88 por "Não cotar 

todos os itens", 89 por "Não cotar todos os itens", 90 por "Não cotar todos os itens", 91 por 

"Não cotar todos os itens", 92 por "Não cotar todos os itens", 93 por "Não cotar todos os 

itens", 94 por "Não cotar todos os itens", 95 por "Não cotar todos os itens", 96 por "Não cotar 

todos os itens", 97 por "Não cotar todos os itens", 98 por "Não cotar todos os itens", 99 por 

"Não cotar todos os itens", 100 por "Não cotar todos os itens", 101 por "Não cotar todos os 
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itens", 102 por "Não cotar todos os itens", 103 por "Não cotar todos os itens" e 104 por "Não 

cotar todos os itens", JOSÉ OSVALDO LOPES nos lotes 1 por "NÃO COTAR O 

MODELO", 2 por "Não cotar todos os itens", 4 por "Não cotar todos os itens", 5 por "Não 

cotar todos os itens", 6 por "Não cotar todos os itens", 7 por "Não cotar todos os itens", 9 por 

"Não cotar todos os itens", 10 por "Não cotar todos os itens", 11 por "Não cotar todos os 

itens", 12 por "Não cotar todos os itens", 13 por "Não cotar todos os itens", 16 por "Não cotar 

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

"Não cotar todos os itens", 20 por "Não cotar todos os itens", 21 por "Não cotar todos os 

itens", 22 por "Declínio de lance", 24 por "Não cotar todos os itens", 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 "Declínio de lance", 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 "Não cotar todos os itens", 35 por "Não cotar todos os itens", 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 "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 "Declínio de lance", 

48 por "Não cotar todos os itens", 49 por "Não cotar todos os itens", 50 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 "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", 80 por "Não cotar 

todos os itens", 81 por "Não cotar todos os itens", 82 por "Não cotar todos os itens", 83 por 

"Não cotar todos os itens", 84 por "Não cotar todos os itens", 85 por "Não cotar todos os 

itens", 87 por "Não cotar todos os itens", 88 por "Não cotar todos os itens", 89 por "Não cotar 

todos os itens", 90 por "Declínio de lance", 91 por "Declínio de lance", 92 por "Não cotar 

todos os itens", 93 por "Não cotar todos os itens", 94 por "Não cotar todos os itens", 95 por 

"Não cotar todos os itens", 97 por "Não cotar todos os itens", 98 por "Não cotar todos os 

itens", 99 por "Não cotar todos os itens", 100 por "Não cotar todos os itens", 101 por "Não 

cotar todos os itens", 102 por "Não cotar todos os itens" e 104 por "Não cotar todos os itens", 

PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI nos lotes 1 por "Declínio de lance", 

2 por "Declínio de lance", 3 por "Declínio de lance", 4 por "Declínio de lance", 5 por 

"Declínio de lance", 6 por "Declínio de lance", 7 por "Declínio de lance", 8 por "Declínio de 

lance", 12 por "COTAR VALOR EQUIVOCADO.", 13 por "COTAR VALOR 

EQUIVOCADO.", 14 por "Declínio de lance", 15 por "Declínio de lance", 17 por "Declínio 

de lance", 18 por "Declínio de lance", 19 por "Declínio de lance", 20 por "Declínio de lance", 
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21 por "Declínio de lance", 23 por "Declínio de lance", 24 por "Declínio de lance", 27 por 

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

"Declínio de lance", 38 por "Declínio de lance", 43 por "Declínio de lance", 44 por "Declínio 

de lance", 46 por "COTAR VALOR EQUIVOCADO.", 51 por "Declínio de lance", 52 por 

"Declínio de lance", 55 por "COTAR VALOR EQUIVOCADO.", 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 "Declínio de lance", 66 por 

"Declínio de lance", 73 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", 

83 por "Declínio de lance", 84 por "Declínio de lance", 86 por "Declínio de lance", 88 por 

"Declínio de lance", 89 por "Declínio de lance", 96 por "Declínio de lance", 100 por 

"Declínio de lance", 102 por "Declínio de lance" e 103 por "Declínio de lance" e SPEED 

TECNOLOGIA EIRELI nos lotes 3 por "Valor inexequível", 4 por "Não cotar todos os 

itens", 5 por "Declínio de lance", 6 por "Não cotar todos os itens", 7 por "Não cotar todos os 

itens", 8 por "Não cotar todos os itens", 9 por "Não cotar todos os itens", 10 por "Declínio de 

lance", 11 por "Declínio de lance", 13 por "Declínio de lance", 14 por "Não cotar todos os 

itens", 15 por "Não cotar todos os itens", 16 por "Declínio de lance", 17 por "Não cotar todos 

os itens", 19 por "Declínio de lance", 22 por "Não cotar todos os itens", 23 por "Valor 

inexequível", 24 por "Declínio de lance", 25 por "Declínio de lance", 26 por "Não cotar todos 

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

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 "Valor 

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

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

49 por "Declínio de lance", 50 por "Declínio de lance", 51 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 "Declínio de lance", 65 por "Declínio de lance", 66 por "Não cotar todos os 

itens", 67 por "Declínio de lance", 68 por "Declínio de lance", 69 por "Declínio de lance", 70 

por "Não cotar todos os itens", 71 por "Declínio de lance", 72 por "Declínio de lance", 74 

por "Declínio de lance", 75 por "Declínio de lance", 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 "Declínio de lance", 81 por "Não cotar todos os itens", 82 por "Declínio de 

lance", 83 por "Declínio de lance", 84 por "Declínio de lance", 85 por "Não cotar todos os 

itens", 86 por "Não cotar todos os itens", 87 por "Declínio de lance", 88 por "Declínio de 

lance", 89 por "Declínio de lance", 90 por "Valor inexequível", 91 por "Valor inexequível", 

92 por "Declínio de lance", 93 por "Declínio de lance", 94 por "Não cotar todos os itens", 95 

por "Declínio de lance", 96 por "Valor inexequível", 97 por "Declínio de lance", 98 por 
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"Declínio de lance", 99 por "Declínio de lance", 101 por "Não cotar todos os itens", 102 por 

"Declínio de lance", 103 por "Não cotar todos os itens" e 104 por "Declínio de lance". 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Lote 1 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 31.050,00 (trinta 

e um mil cinquenta reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

31.044,60 (trinta e um mil quarenta e quatro reais e sessenta centavos).  

Lote 1 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 30.942,00 (trinta 

mil novecentos e quarenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 94.875,00 

(noventa e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais), GABRIELA HUBNER 

SILVERIO ME lance R$ 94.858,50 (noventa e quatro mil oitocentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).  

Lote 2 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 94.545,00 

(noventa e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais) e não havendo mais 

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

Lote 3 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 2.100,00 (dois mil cem 

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

subsequente.  

Lote 4 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 628,00 

(seiscentos e vinte e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-

se a disputa do lote subsequente.  

Lote 5 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.692,00 

(um mil seiscentos e noventa e dois reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 6 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.658,00 

(dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 7 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance 

R$ 4.900,00 (quatro mil novecentos reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO 

ME lance R$ 4.896,00 (quatro mil oitocentos e noventa e seis reais) e não 

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

Lote 8 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 4.550,00 (quatro mil 

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

a disputa do lote subsequente.  

Lote 9 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance 
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R$ 2.445,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) e não havendo mais 

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

Lote 10 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais) e não havendo mais 

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

Lote 11 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 1.800,00 (um mil oitocentos reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 12 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 22.800,00 (vinte 

e dois mil oitocentos reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

22.785,00 (vinte e dois mil setecentos e oitenta e cinco reais).  

Lote 12 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 22.770,00 (vinte 

e dois mil setecentos e setenta reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME 

lance R$ 22.767,00 (vinte e dois mil setecentos e sessenta e sete reais).  

Lote 12 Rodada 3: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 22.740,00 (vinte 

e dois mil setecentos e quarenta reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME 

lance R$ 22.737,00 (vinte e dois mil setecentos e trinta e sete reais).  

Lote 12 Rodada 4: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 22.710,00 (vinte 

e dois mil setecentos e dez reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-

se a disputa do lote subsequente.  

Lote 13 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 23.000,00 (vinte 

e três mil reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 22.998,00 

(vinte e dois mil novecentos e noventa e oito reais).  

Lote 13 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 22.980,00 (vinte 

e dois mil novecentos e oitenta reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME 

lance R$ 22.960,00 (vinte e dois mil novecentos e sessenta reais).  

Lote 13 Rodada 3: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 22.940,00 (vinte 

e dois mil novecentos e quarenta reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME 

lance R$ 22.930,00 (vinte e dois mil novecentos e trinta reais).  

Lote 13 Rodada 4: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 22.920,00 (vinte 

e dois mil novecentos e vinte reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME 

lance R$ 22.900,00 (vinte e dois mil novecentos reais) e não havendo mais 

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

Lote 14 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 615,00 (seiscentos e 

quinze reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 614,50 

(seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos).  
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Lote 14 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 614,00 (seiscentos e 

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

lote subsequente.  

Lote 15 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 1.698,00 (um mil 

seiscentos e noventa e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-

se a disputa do lote subsequente.  

Lote 16 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 21.400,00 (vinte e um mil quatrocentos reais) e não havendo mais 

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

Lote 17 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 6.900,00 (seis mil novecentos reais), GABRIELA HUBNER 

SILVERIO ME lance R$ 6.899,80 (seis mil oitocentos e noventa e nove reais e 

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

lote subsequente.  

Lote 18 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 38.900,00 (trinta 

e oito mil novecentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA 

EIRELI lance R$ 38.800,00 (trinta e oito mil oitocentos reais).  

Lote 18 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 38.700,00 (trinta 

e oito mil setecentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA 

EIRELI lance R$ 38.650,00 (trinta e oito mil seiscentos e cinquenta reais).  

Lote 18 Rodada 3: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 38.600,00 (trinta 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 19 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 29.380,00 

(vinte e nove mil trezentos e oitenta reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 20 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 27.000,00 (vinte 

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

lote subsequente.  

Lote 21 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 85.500,00 

(oitenta e cinco mil quinhentos reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 22 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 23 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.277,00 
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(dois mil duzentos e setenta e sete reais), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 

2.274,00 (dois mil duzentos e setenta e quatro reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 24 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), GABRIELA HUBNER 

SILVERIO ME lance R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais) e não 

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

Lote 25 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 6.690,00 (seis mil seiscentos e noventa reais) e não havendo mais 

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

Lote 26 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 1.595,00 (um mil quinhentos e noventa e cinco reais) e não havendo 

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

Lote 27 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 1.845,00 (um mil 

oitocentos e quarenta e cinco reais).  

Lote 27 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 1.840,00 (um mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 28 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 25.100,00 (vinte e cinco mil cem reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 29 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 10.998,00 (dez mil 

novecentos e noventa e oito reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 10.996,00 (dez mil novecentos e noventa e seis reais).  

Lote 29 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 10.994,00 (dez mil 

novecentos e noventa e quatro reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 10.980,00 (dez mil novecentos e oitenta reais) e não 

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

Lote 30 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 18.698,00 (dezoito mil 

seiscentos e noventa e oito reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 18.690,00 (dezoito mil seiscentos e noventa reais).  

Lote 30 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 18.688,00 (dezoito mil 

seiscentos e oitenta e oito reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA 

EIRELI lance R$ 18.680,00 (dezoito mil seiscentos e oitenta reais) e não 

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

Lote 31 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 
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lance R$ 2.988,00 (dois mil novecentos e oitenta e oito reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.986,00 (dois mil novecentos e oitenta e 

seis reais).  

Lote 31 Rodada 2: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.984,00 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.982,00 (dois mil novecentos e oitenta e 

dois reais).  

Lote 31 Rodada 3: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais), GABRIELA HUBNER 

SILVERIO ME lance R$ 2.978,00 (dois mil novecentos e setenta e oito reais).  

Lote 31 Rodada 4: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.976,00 (dois mil novecentos e setenta e seis reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.974,00 (dois mil novecentos e setenta e 

quatro reais).  

Lote 31 Rodada 5: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais) e não havendo mais 

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

Lote 32 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) e não havendo mais lances para 

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

Lote 33 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.245,00 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais) e não havendo 

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

Lote 34 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 1.439,00 (um mil quatrocentos e trinta e nove reais) e não havendo 

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

Lote 35 Rodada 0: INTER PONTO SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO 

LTDA lance R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil cem reais) e não havendo 

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

Lote 36 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 16.780,00 (dezesseis 

mil setecentos e oitenta reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance 

R$ 16.775,00 (dezesseis mil setecentos e setenta e cinco reais).  

Lote 36 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 16.770,00 (dezesseis 

mil setecentos e setenta reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance 

R$ 16.765,00 (dezesseis mil setecentos e sessenta e cinco reais).  

Lote 36 Rodada 3: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 16.750,00 (dezesseis 
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mil setecentos e cinquenta reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance 

R$ 16.740,00 (dezesseis mil setecentos e quarenta reais) e não havendo mais 

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

Lote 37 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 3.306,00 

(três mil trezentos e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-

se a disputa do lote subsequente.  

Lote 38 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.155,00 

(um mil cento e cinquenta e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 39 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 40 Rodada 0: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 41 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 1.345,00 (um mil trezentos e quarenta e cinco reais) e não havendo 

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

Lote 42 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 3.745,00 (três 

mil setecentos e quarenta e cinco reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 3.740,00 (três mil setecentos e quarenta reais).  

Lote 42 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 3.735,00 (três 

mil setecentos e trinta e cinco reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 3.725,00 (três mil setecentos e vinte e cinco reais).  

Lote 42 Rodada 3: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 3.720,00 (três 

mil setecentos e vinte reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA 

EIRELI lance R$ 3.715,00 (três mil setecentos e quinze reais) e não havendo 

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

Lote 43 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 6.100,00 (seis 

mil cem reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance 

R$ 6.080,00 (seis mil oitenta reais).  

Lote 43 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 6.000,00 (seis 

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

subsequente.  

Lote 44 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.798,00 

(dois mil setecentos e noventa e oito reais) e não havendo mais lances para o 
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lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 45 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 5.475,00 (cinco 

mil quatrocentos e setenta e cinco reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 5.462,50 (cinco mil quatrocentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos).  

Lote 45 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 5.450,00 (cinco 

mil quatrocentos e cinquenta reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 5.437,50 (cinco mil quatrocentos e trinta e sete reais 

e cinquenta centavos).  

Lote 45 Rodada 3: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 5.435,00 (cinco 

mil quatrocentos e trinta e cinco reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 5.425,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais) 

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

Lote 46 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 5.100,00 

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

do lote subsequente.  

Lote 47 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 12.627,00 (doze mil 

seiscentos e vinte e sete reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA 

EIRELI lance R$ 12.615,00 (doze mil seiscentos e quinze reais).  

Lote 47 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 12.612,00 (doze mil 

seiscentos e doze reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 12.609,00 (doze mil seiscentos e nove reais).  

Lote 47 Rodada 3: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 12.600,00 (doze mil 

seiscentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance 

R$ 12.585,00 (doze mil quinhentos e oitenta e cinco reais).  

Lote 47 Rodada 4: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 12.570,00 (doze mil 

quinhentos e setenta reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA 

EIRELI lance R$ 12.555,00 (doze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) e 

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

Lote 48 Rodada 0: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais) e não havendo mais 

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

Lote 49 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 44.520,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e vinte reais) e não 

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

Lote 50 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 
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lance R$ 29.700,00 (vinte e nove mil setecentos reais) e não havendo mais 

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

Lote 51 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 4.650,00 (quatro mil 

seiscentos e cinquenta reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA 

EIRELI lance R$ 4.647,00 (quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais).  

Lote 51 Rodada 2: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 4.644,00 (quatro mil 

seiscentos e quarenta e quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 52 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 1.734,00 (um mil 

setecentos e trinta e quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-

se a disputa do lote subsequente.  

Lote 53 Rodada 0: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.200,00 (dois mil duzentos reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 54 Rodada 0: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 1.485,00 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) e não havendo 

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

Lote 55 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 13.455,00 

(treze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 56 Rodada 0: lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 57 Rodada 0: lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 58 Rodada 0: lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 59 Rodada 0: lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 60 Rodada 0: lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 61 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 6.400,00 

(seis mil quatrocentos reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 62 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 23.660,00 (vinte e três mil seiscentos e sessenta reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 23.656,00 (vinte e três mil seiscentos e 
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cinquenta e seis reais).  

Lote 62 Rodada 2: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 23.652,00 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta e dois reais) e não 

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

Lote 63 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 7.900,00 (sete mil novecentos reais) e não havendo mais lances para 

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

Lote 64 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil trezentos reais) e não havendo mais 

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

Lote 65 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 35.950,00 (trinta 

e cinco mil novecentos e cinquenta reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES 

DA SILVA EIRELI lance R$ 35.900,00 (trinta e cinco mil novecentos reais).  

Lote 65 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 35.890,00 (trinta 

e cinco mil oitocentos e noventa reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 35.850,00 (trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta 

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

subsequente.  

Lote 66 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 9.800,00 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 67 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 123.800,00 

(cento e vinte e três mil oitocentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES 

DA SILVA EIRELI lance R$ 123.780,00 (cento e vinte e três mil setecentos e 

oitenta reais).  

Lote 67 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA 

EIRELI lance R$ 119.980,00 (cento e dezenove mil novecentos e oitenta reais) 

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

Lote 68 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 594.000,00 

(quinhentos e noventa e quatro mil reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES 

DA SILVA EIRELI lance R$ 593.901,00 (quinhentos e noventa e três mil 

novecentos e um reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 69 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 106.000,00 

(cento e seis mil reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 14 

lance R$ 105.990,00 (cento e cinco mil novecentos e noventa reais).  

Lote 69 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 105.900,00 

(cento e cinco mil novecentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 105.890,00 (cento e cinco mil oitocentos e noventa 

reais).  

Lote 69 Rodada 3: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 105.850,00 

(cento e cinco mil oitocentos e cinquenta reais), PIERRE ALEXANDRE 

TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 105.800,00 (cento e cinco mil 

oitocentos reais).  

Lote 69 Rodada 4: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 105.700,00 

(cento e cinco mil setecentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 105.690,00 (cento e cinco mil seiscentos e noventa 

reais).  

Lote 69 Rodada 5: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 105.650,00 

(cento e cinco mil seiscentos e cinquenta reais), PIERRE ALEXANDRE 

TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 105.640,00 (cento e cinco mil 

seiscentos e quarenta reais).  

Lote 69 Rodada 6: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 105.600,00 

(cento e cinco mil seiscentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 105.590,00 (cento e cinco mil quinhentos e noventa 

reais).  

Lote 69 Rodada 7: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 105.500,00 

(cento e cinco mil quinhentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 105.490,00 (cento e cinco mil quatrocentos e noventa 

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

subsequente.  

Lote 70 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 71 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais) e não havendo mais 

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

Lote 72 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 66.800,00 (sessenta e seis mil oitocentos reais) e não havendo mais 

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

Lote 73 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 3.840,00 (três 
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mil oitocentos e quarenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-

se a disputa do lote subsequente.  

Lote 74 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 33.285,00 (trinta e três mil duzentos e oitenta e cinco reais) e não 

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

Lote 75 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 109.365,00 (cento e nove mil trezentos e sessenta e cinco reais) e não 

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

Lote 76 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 6.635,00 (seis mil seiscentos e trinta e cinco reais) e não havendo mais 

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

Lote 77 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.400,00 

(dois mil quatrocentos reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 78 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 46.665,00 (quarenta e 

seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 79 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 72.703,00 (setenta e 

dois mil setecentos e três reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-

se a disputa do lote subsequente.  

Lote 80 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.920,00 

(dois mil novecentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 81 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 3.200,00 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 82 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 78.870,00 (setenta e oito mil oitocentos e setenta reais) e não havendo 

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

Lote 83 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 21.450,00 

(vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais) e não havendo mais lances para 

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

Lote 84 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 64.725,00 

(sessenta e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) e não havendo mais 

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

Lote 85 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 16 

lance R$ 2.845,00 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais) e não havendo 

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

Lote 86 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 16.450,00 (dezesseis 

mil quatrocentos e cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 87 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 41.985,00 

(quarenta e um mil novecentos e oitenta e cinco reais), GABRIELA HUBNER 

SILVERIO ME lance R$ 41.970,00 (quarenta e um mil novecentos e setenta 

reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 

41.955,00 (quarenta e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais).  

Lote 87 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 41.925,00 

(quarenta e um mil novecentos e vinte e cinco reais), GABRIELA HUBNER 

SILVERIO ME lance R$ 41.910,00 (quarenta e um mil novecentos e dez reais), 

PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 41.880,00 

(quarenta e um mil oitocentos e oitenta reais).  

Lote 87 Rodada 3: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 41.865,00 

(quarenta e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais), PIERRE ALEXANDRE 

TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 41.850,00 (quarenta e um mil 

oitocentos e cinquenta reais).  

Lote 87 Rodada 4: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 41.835,00 

(quarenta e um mil oitocentos e trinta e cinco reais), PIERRE ALEXANDRE 

TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 41.805,00 (quarenta e um mil 

oitocentos e cinco reais).  

Lote 87 Rodada 5: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 41.790,00 

(quarenta e um mil setecentos e noventa reais), PIERRE ALEXANDRE 

TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 41.775,00 (quarenta e um mil 

setecentos e setenta e cinco reais).  

Lote 87 Rodada 6: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 41.760,00 

(quarenta e um mil setecentos e sessenta reais), PIERRE ALEXANDRE 

TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 41.745,00 (quarenta e um mil 

setecentos e quarenta e cinco reais).  

Lote 87 Rodada 7: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 41.730,00 

(quarenta e um mil setecentos e trinta reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES 

DA SILVA EIRELI lance R$ 41.715,00 (quarenta e um mil setecentos e quinze 

reais).  

Lote 87 Rodada 8: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 41.700,00 
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(quarenta e um mil setecentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 41.685,00 (quarenta e um mil seiscentos e oitenta e 

cinco reais).  

Lote 87 Rodada 9: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 41.670,00 

(quarenta e um mil seiscentos e setenta reais), PIERRE ALEXANDRE 

TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 41.655,00 (quarenta e um mil 

seiscentos e cinquenta e cinco reais).  

Lote 87 Rodada 10: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

41.625,00 (quarenta e um mil seiscentos e vinte e cinco reais), PIERRE 

ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 41.550,00 (quarenta e 

um mil quinhentos e cinquenta reais).  

Lote 87 Rodada 11: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

41.535,00 (quarenta e um mil quinhentos e trinta e cinco reais), PIERRE 

ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 41.475,00 (quarenta e 

um mil quatrocentos e setenta e cinco reais).  

Lote 87 Rodada 12: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

41.400,00 (quarenta e um mil quatrocentos reais), PIERRE ALEXANDRE 

TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 41.385,00 (quarenta e um mil trezentos 

e oitenta e cinco reais).  

Lote 87 Rodada 13: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

41.370,00 (quarenta e um mil trezentos e setenta reais), PIERRE ALEXANDRE 

TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 41.355,00 (quarenta e um mil trezentos 

e cinquenta e cinco reais).  

Lote 87 Rodada 14: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

41.250,00 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais), PIERRE 

ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 41.235,00 (quarenta e 

um mil duzentos e trinta e cinco reais).  

Lote 87 Rodada 15: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

41.100,00 (quarenta e um mil cem reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES 

DA SILVA EIRELI lance R$ 41.085,00 (quarenta e um mil oitenta e cinco 

reais).  

Lote 87 Rodada 16: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

40.950,00 (quarenta mil novecentos e cinquenta reais), PIERRE ALEXANDRE 

TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 40.935,00 (quarenta mil novecentos e 

trinta e cinco reais).  

Lote 87 Rodada 17: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 18 

40.800,00 (quarenta mil oitocentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES 

DA SILVA EIRELI lance R$ 40.785,00 (quarenta mil setecentos e oitenta e 

cinco reais).  

Lote 87 Rodada 18: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

40.500,00 (quarenta mil quinhentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES 

DA SILVA EIRELI lance R$ 40.485,00 (quarenta mil quatrocentos e oitenta e 

cinco reais).  

Lote 87 Rodada 19: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

40.350,00 (quarenta mil trezentos e cinquenta reais), PIERRE ALEXANDRE 

TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 40.335,00 (quarenta mil trezentos e 

trinta e cinco reais).  

Lote 87 Rodada 20: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

40.275,00 (quarenta mil duzentos e setenta e cinco reais), PIERRE 

ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 40.260,00 (quarenta 

mil duzentos e sessenta reais).  

Lote 87 Rodada 21: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

40.245,00 (quarenta mil duzentos e quarenta e cinco reais), PIERRE 

ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 40.230,00 (quarenta 

mil duzentos e trinta reais).  

Lote 87 Rodada 22: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

40.200,00 (quarenta mil duzentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI lance R$ 40.185,00 (quarenta mil cento e oitenta e cinco reais) 

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

Lote 88 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 3.574,50 (três mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 3.570,00 (três mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 89 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 7.167,00 

(sete mil cento e sessenta e sete reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 90 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 71.000,00 

(setenta e um mil reais), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 70.900,00 (setenta 

mil novecentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 70.800,00 (setenta mil oitocentos reais).  

Lote 90 Rodada 2: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 70.600,00 
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(setenta mil seiscentos reais), JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 70.500,00 

(setenta mil quinhentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA 

EIRELI lance R$ 70.400,00 (setenta mil quatrocentos reais).  

Lote 90 Rodada 3: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 70.300,00 (setenta mil 

trezentos reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance 

R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-

se a disputa do lote subsequente.  

Lote 91 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 21.478,50 (vinte e um mil quatrocentos e setenta e oito reais e 

cinquenta centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

21.460,00 (vinte e um mil quatrocentos e sessenta reais).  

Lote 91 Rodada 2: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 21.456,30 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 21.423,00 (vinte e 

um mil quatrocentos e vinte e três reais).  

Lote 91 Rodada 3: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 21.386,00 (vinte e um mil trezentos e oitenta e seis reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 21.349,00 (vinte e um mil trezentos e 

quarenta e nove reais).  

Lote 91 Rodada 4: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 21.330,50 (vinte e um mil trezentos e trinta reais e cinquenta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 21.312,00 (vinte e 

um mil trezentos e doze reais).  

Lote 91 Rodada 5: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 21.308,30 (vinte e um mil trezentos e oito reais e trinta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 21.275,00 (vinte e um mil 

duzentos e setenta e cinco reais).  

Lote 91 Rodada 6: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 21.256,50 (vinte e um mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 21.201,00 (vinte e 

um mil duzentos e um reais).  

Lote 91 Rodada 7: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 21.197,30 (vinte e um mil cento e noventa e sete reais e trinta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 21.164,00 (vinte e 

um mil cento e sessenta e quatro reais).  

Lote 91 Rodada 8: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 
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lance R$ 21.160,30 (vinte e um mil cento e sessenta reais e trinta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 21.127,00 (vinte e um mil 

cento e vinte e sete reais).  

Lote 91 Rodada 9: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 21.108,50 (vinte e um mil cento e oito reais e cinquenta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 21.090,00 (vinte e um mil 

noventa reais).  

Lote 91 Rodada 10: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 21.071,50 (vinte e um mil setenta e um reais e cinquenta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 20.720,00 (vinte mil 

setecentos e vinte reais).  

Lote 91 Rodada 11: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 20.716,30 (vinte mil setecentos e dezesseis reais e trinta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 20.350,00 (vinte mil trezentos 

e cinquenta reais).  

Lote 91 Rodada 12: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 20.346,30 (vinte mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 19.980,00 (dezenove mil 

novecentos e oitenta reais).  

Lote 91 Rodada 13: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 19.961,50 (dezenove mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 19.943,00 

(dezenove mil novecentos e quarenta e três reais).  

Lote 91 Rodada 14: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 19.939,30 (dezenove mil novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 19.795,00 

(dezenove mil setecentos e noventa e cinco reais).  

Lote 91 Rodada 15: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 19.791,30 (dezenove mil setecentos e noventa e um reais e trinta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 19.610,00 

(dezenove mil seiscentos e dez reais).  

Lote 91 Rodada 16: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 19.606,30 (dezenove mil seiscentos e seis reais e trinta centavos) e não 

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

Lote 92 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 59.878,70 (cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e oito reais e 
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setenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 93 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 2.190,00 (dois 

mil cento e noventa reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA 

EIRELI lance R$ 2.189,00 (dois mil cento e oitenta e nove reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais).  

Lote 93 Rodada 2: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.179,80 (dois mil cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.160,00 (dois mil cento e 

sessenta reais).  

Lote 93 Rodada 3: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.159,80 (dois mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.140,00 (dois mil cento e 

quarenta reais).  

Lote 93 Rodada 4: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.139,80 (dois mil cento e trinta e nove reais e oitenta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.120,00 (dois mil cento e 

vinte reais).  

Lote 93 Rodada 5: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.119,80 (dois mil cento e dezenove reais e oitenta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.100,00 (dois mil cem reais).  

Lote 93 Rodada 6: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.099,80 (dois mil noventa e nove reais e oitenta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.080,00 (dois mil oitenta 

reais).  

Lote 93 Rodada 7: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.079,80 (dois mil setenta e nove reais e oitenta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.060,00 (dois mil sessenta 

reais).  

Lote 93 Rodada 8: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.059,80 (dois mil cinquenta e nove reais e oitenta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.040,00 (dois mil quarenta 

reais).  

Lote 93 Rodada 9: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.039,80 (dois mil trinta e nove reais e oitenta centavos), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.030,00 (dois mil trinta reais).  
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Lote 93 Rodada 10: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.029,80 (dois mil vinte e nove reais e oitenta centavos), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.020,00 (dois mil vinte reais).  

Lote 93 Rodada 11: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 2.019,80 (dois mil dezenove reais e oitenta centavos) e não havendo 

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

Lote 94 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 8.596,00 (oito mil quinhentos e noventa e seis reais) e não havendo 

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

Lote 95 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 96 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 7.290,00 (sete mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 97 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 18.880,00 (dezoito mil oitocentos e oitenta reais) e não havendo mais 

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

Lote 98 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 43.340,00 (quarenta e três mil trezentos e quarenta reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 43.318,00 (quarenta e três mil trezentos e 

dezoito reais).  

Lote 98 Rodada 2: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 43.120,00 (quarenta e três mil cento e vinte reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 43.098,00 (quarenta e três mil noventa e 

oito reais).  

Lote 98 Rodada 3: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil novecentos reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 42.878,00 (quarenta e dois mil oitocentos 

e setenta e oito reais).  

Lote 98 Rodada 4: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 41.800,00 (quarenta e um mil oitocentos reais) e não havendo mais 

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

Lote 99 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 129.200,00 (cento e vinte e nove mil duzentos reais) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 100 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 11.225,00 (onze mil duzentos e vinte e cinco reais), SPEED 

TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 11.125,00 (onze mil cento e vinte e cinco 

reais).  

Lote 100 Rodada 2: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 11.100,00 (onze mil cem reais), SPEED TECNOLOGIA EIRELI 

lance R$ 11.000,00 (onze mil reais).  

Lote 100 Rodada 3: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 10.975,00 (dez mil novecentos e setenta e cinco reais), SPEED 

TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 10.875,00 (dez mil oitocentos e setenta e 

cinco reais).  

Lote 100 Rodada 4: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais), SPEED 

TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 10.700,00 (dez mil setecentos reais).  

Lote 100 Rodada 5: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 10.675,00 (dez mil seiscentos e setenta e cinco reais), SPEED 

TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 10.500,00 (dez mil quinhentos reais) e não 

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

Lote 101 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 9.990,00 (nove mil novecentos e noventa reais) e não havendo mais 

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

Lote 102 Rodada 1: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 11.670,00 (onze 

mil seiscentos e setenta reais), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA 

EIRELI lance R$ 11.662,50 (onze mil seiscentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

11.655,00 (onze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais).  

Lote 102 Rodada 2: SPEED TECNOLOGIA EIRELI lance R$ 11.647,50 (onze 

mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), PIERRE 

ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI lance R$ 11.646,00 (onze mil 

seiscentos e quarenta e seis reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance 

R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais).  

Lote 102 Rodada 3: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 11.535,00 (onze mil quinhentos e trinta e cinco reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 11.475,00 (onze mil quatrocentos e setenta 

e cinco reais).  

Lote 102 Rodada 4: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 
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lance R$ 11.460,00 (onze mil quatrocentos e sessenta reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 11.400,00 (onze mil quatrocentos reais).  

Lote 102 Rodada 5: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 11.392,50 (onze mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 11.385,00 (onze 

mil trezentos e oitenta e cinco reais).  

Lote 102 Rodada 6: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 11.377,50 (onze mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 11.370,00 (onze 

mil trezentos e setenta reais).  

Lote 102 Rodada 7: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 11.362,50 (onze mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 11.325,00 (onze 

mil trezentos e vinte e cinco reais).  

Lote 102 Rodada 8: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 11.317,50 (onze mil trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 11.250,00 (onze mil duzentos 

e cinquenta reais).  

Lote 102 Rodada 9: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 11.235,00 (onze mil duzentos e trinta e cinco reais), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 11.220,00 (onze mil duzentos e vinte reais) 

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

Lote 103 Rodada 1: JOSÉ OSVALDO LOPES lance R$ 868,50 (oitocentos e 

sessenta e oito reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 104 Rodada 1: PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

lance R$ 959,70 (novecentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).  
Os Lotes 40, 48, 53 e 54, não obtiveram lances, mantendo o valor da proposta inicial. Os 

Lotes 12, 13, 17, 18, 28, 31, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 49, 54, 55, 61, 63, 67, 68, 69, 81, 82, 83, 

84, 85, 87, 88, 97, 101, 102 e 104, ficaram acima do valor estimado. Os lotes 56, 57, 58, 59 

e 60 ficaram desertos. 

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME nos lotes 4, 5, 6, 7, 13, 17, 19, 24, 36, 37, 38, 44, 

46, 55, 61, 66, 77, 80, 81, 83, 84, 88, 89 e 102 no valor total de R$ 246.829,80 (duzentos e 

quarenta e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), INTER PONTO 

SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA no lote 35 no valor total de R$ 44.100,00 

(quarenta e quatro mil cem reais), JOSÉ OSVALDO LOPES nos lotes 3, 8, 14, 15, 23, 51, 
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78, 79, 86, 96 e 103 no valor total de R$ 159.856,50 (cento e cinquenta e nove mil oitocentos 

e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), PIERRE ALEXANDRE TORRES DA 

SILVA EIRELI nos lotes 9, 10, 11, 16, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 

45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 82, 85, 87, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101 e 104 no valor total de R$ 1.818.391,50 (um milhão oitocentos 

e dezoito mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) e SPEED 

TECNOLOGIA EIRELI nos lotes 1, 2, 12, 18, 20, 21, 27, 43, 52, 73 e 100 no valor total 

de R$ 323.211,00 (trezentos e vinte e três mil duzentos e onze reais). 

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 14h00min, cuja 

ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial, Equipe de Apoio e Representantes 

Presentes. 

 

KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMÓTEO 

Pregoeira Substituta 

 

 

JOELMA DUTRA DOS REIS PIMENTEL 

Apoio  

 

 

 

RENATA APARECIDA AREAS AMORIM 

Apoio 

 

 

 

MÁRIO ANTÔNIO SALES DE CASTRO 

Assessor de TI 

 

 

 

FERNANDO CARLOS DE ANDRADE 

Fiscal de Contrato 

 

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 26 

 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME 

DANILO SANTOS ROSA  

 

 

INTER PONTO SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA 

FLAVIO AURELIO CRUZ DA SILVA  

 

 

JOSÉ OSVALDO LOPES 

JOSÉ OSVALDO LOPES 

 

 

PIERRE ALEXANDRE TORRES DA SILVA EIRELI 

WILMAR HIBNER BORGES 

 

 

SPEED TECNOLOGIA EIRELI 

HENRIQUE SOARES FERREIRA 


