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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2020 

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte às 09h, reuniram, o Pregoeiro 

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

ELIANE PEREIRA DE AGUIAR e ELZIMAR MOURA DIAS, 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 54/2020, referente ao Processo nº 874/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ESCOLAR 

E PAPELARIA. 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, quanto a proposta 

apresentada pela empresa HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI 

foi desclassificada nos lotes 40, 65 e 156 pelo motivo de cotar descrição diferente da 

constante no edital. Nos lotes 104 e 165 apresentou quantitativo inferior ao solicitado, 

infringindo o item 6.6 do competente edital. Quanto aos lotes 126 e 127 (papel xerográfico 

A4) trata-se do mesmo objeto, que por um erro material do Setor de Licitações, o ANEXO 

1 – B – LOTES saiu com unidades de medidas diferentes, quando divididos em lotes para 

ampla concorrência e lote exclusivo para micro e pequenas empresas, desta feita, diante do 

recebimento das propostas das empresas HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E 

ALIMENTOS EIRELI e AGNES COMERCIAL LTDA - ME com valor unitário de cada 

resma, este pregoeiro e sua equipe de apoio realizou a multiplicação entre o valor da resma 

e a quantidade de cada caixa (10 unidades) necessária para atender ao lote 127 a fim de que 

todas as empresas fossem classificadas. Após ser externado o caso a todos os licitantes 

presentes, nenhum manifestou intenção de recurso, entendendo ser justa a decisão tomada.  

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: 

AGNES COMERCIAL LTDA - ME nos lotes 1 por "Não cotar todos os itens", 2 por 

"Declínio de lance", 3 por "Não cotar todos os itens", 6 por "Declínio de lance", 8 por 

"Declínio de lance", 9 por "Valor inexequível", 10 por "Declínio de lance", 12 por 

"Declínio de lance", 13 por "Declínio de lance", 14 por "Não cotar todos os itens", 15 por 

"Valor inexequível", 16 por "Não cotar todos os itens", 18 por "Declínio de lance", 19 por 

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

"Declínio de lance", 25 por "Declínio de lance", 26 por "Declínio de lance", 27 por 

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

"Declínio de lance", 31 por "Declínio de lance", 32 por "Declínio de lance", 33 por 

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

"Declínio de lance", 37 por "Declínio de lance", 38 por "Declínio de lance", 39 por 
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"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", 48 por "Declínio de lance", 49 por "Declínio de lance", 50 por 

"Declínio de lance", 52 por "Declínio de lance", 53 por "Declínio de lance", 54 por 

"Declínio de lance", 55 por "Declínio de lance", 57 por "Declínio de lance", 58 por "Não 

cotar todos os itens", 60 por "Declínio de lance", 61 por "Não cotar todos os itens", 62 por 

"Declínio de lance", 63 por "Valor inexequível", 64 por "Declínio de lance", 65 por 

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

"Declínio de lance", 69 por "Valor inexequível", 70 por "Declínio de lance", 71 por "Valor 

inexequível", 72 por "Declínio de lance", 73 por "Valor inexequível", 74 por "Não cotar 

todos os itens", 75 por "Declínio de lance", 76 por "Declínio de lance", 77 por "Declínio de 

lance", 78 por "Valor inexequível", 79 por "Declínio de lance", 80 por "Não cotar todos os 

itens", 81 por "Não cotar todos os itens", 83 por "Declínio de lance", 84 por "Não cotar 

todos os itens", 85 por "Declínio de lance", 87 por "Declínio de lance", 88 por "Declínio de 

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

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

95 por "Não cotar todos os itens", 96 por "Valor inexequível", 97 por "Declínio de lance", 

98 por "Valor inexequível", 99 por "Declínio de lance", 101 por "Declínio de lance", 102 

por "Não cotar todos os itens", 103 por "Não cotar todos os itens", 105 por "Declínio de 

lance", 106 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR UNIDADE DE MEDIDA 

EQUIVOCADA", 107 por "Valor inexequível", 108 por "Valor inexequível", 109 por 

"Declínio de lance", 112 por "Declínio de lance", 113 por "Declínio de lance", 114 por 

"Declínio de lance", 115 por "Declínio de lance", 116 por "Declínio de lance", 117 por 

"Declínio de lance", 118 por "Declínio de lance", 119 por "Declínio de lance", 120 por 

"Valor inexequível", 121 por "Não cotar todos os itens", 122 por "Declínio de lance", 123 

por "Declínio de lance", 125 por "Valor inexequível", 126 por "Valor inexequível", 127 por 

"Valor inexequível", 128 por "Não cotar todos os itens", 129 por "Não cotar todos os itens", 

130 por "Declínio de lance", 134 por "Declínio de lance", 135 por "Declínio de lance", 136 

por "Declínio de lance", 137 por "Valor inexequível", 138 por "Declínio de lance", 139 por 

"Declínio de lance", 140 por "Declínio de lance", 141 por "Declínio de lance", 143 por 

"Declínio de lance", 146 por "Declínio de lance", 148 por "Declínio de lance", 149 por 

"Declínio de lance", 150 por "Declínio de lance", 151 por "Não cotar todos os itens", 152 

por "Declínio de lance", 153 por "Declínio de lance", 154 por "Declínio de lance", 155 por 

"Valor inexequível", 156 por "Declínio de lance", 157 por "Valor inexequível", 158 por 

"Declínio de lance", 160 por "Declínio de lance", 161 por "Declínio de lance", 162 por 

"Declínio de lance", 163 por "Declínio de lance", 164 por "Declínio de lance", 166 por 

"Declínio de lance", 169 por "Declínio de lance", 170 por "Declínio de lance", 172 por 

"Declínio de lance", 173 por "Declínio de lance", 174 por "Valor inexequível", 175 por 

"Declínio de lance", 176 por "Valor inexequível", 177 por "A PEDIDO DO LICITANTE 

POR COTAR VALOR EQUIVOCADA", 178 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR 

COTAR VALOR EQUIVOCADO", 180 por "Declínio de lance", 181 por "Declínio de 

lance", 183 por "Não cotar todos os itens", 184 por "Declínio de lance", 185 por "Declínio 
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de lance", 188 por "Declínio de lance", 189 por "Declínio de lance", 193 por "Não cotar 

todos os itens", 194 por "Declínio de lance" e 196 por "Não cotar todos os itens", 

CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA nos lotes 2 por "Valor inexequível", 3 

por "Não cotar todos os itens", 4 por "Declínio de lance", 5 por "Declínio de lance", 7 por 

"Declínio de lance", 9 por "Declínio de lance", 11 por "Declínio de lance", 13 por "Declínio 

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

inexequível", 19 por "Declínio de lance", 20 por "Não cotar todos os itens", 21 por "Valor 

inexequível", 22 por "Declínio de lance", 23 por "Declínio de lance", 24 por "Declínio de 

lance", 25 por "Declínio de lance", 26 por "Declínio de lance", 31 por "Declínio de lance", 

32 por "Declínio de lance", 33 por "Declínio de lance", 34 por "Valor inexequível", 35 por 

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

inexequível", 40 por "Declínio de lance", 41 por "Valor inexequível", 45 por "Declínio de 

lance", 46 por "Declínio de lance", 47 por "Declínio de lance", 48 por "Valor inexequível", 

49 por "Declínio de lance", 50 por "Valor inexequível", 51 por "Declínio de lance", 56 por 

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

cotar todos os itens", 62 por "Não cotar todos os itens", 63 por "Declínio de lance", 66 por 

"Declínio de lance", 68 por "Valor inexequível", 69 por "Declínio de lance", 73 por 

"Declínio de lance", 74 por "Não cotar todos os itens", 75 por "Declínio de lance", 77 por 

"Declínio de lance", 78 por "Valor inexequível", 79 por "Declínio de lance", 80 por "Não 

cotar todos os itens", 82 por "Declínio de lance", 84 por "Não cotar todos os itens", 85 por 

"Declínio de lance", 86 por "Valor inexequível", 87 por "Declínio de lance", 88 por "Valor 

inexequível", 90 por "Declínio de lance", 91 por "Valor inexequível", 92 por "Declínio de 

lance", 93 por "Declínio de lance", 95 por "Declínio de lance", 96 por "Declínio de lance", 

98 por "Valor inexequível", 99 por "Declínio de lance", 100 por "Declínio de lance", 104 

por "Declínio de lance", 105 por "Declínio de lance", 107 por "Declínio de lance", 109 por 

"Declínio de lance", 110 por "Declínio de lance", 111 por "Declínio de lance", 112 por 

"Valor inexequível", 113 por "Declínio de lance", 114 por "Declínio de lance", 115 por 

"Declínio de lance", 116 por "Declínio de lance", 117 por "Declínio de lance", 123 por 

"Declínio de lance", 124 por "Valor inexequível", 126 por "Declínio de lance", 127 por 

"Declínio de lance", 128 por "Declínio de lance", 129 por "Declínio de lance", 130 por 

"Declínio de lance", 131 por "Declínio de lance", 132 por "Declínio de lance", 133 por 

"Valor inexequível", 134 por "Declínio de lance", 135 por "Não cotar todos os itens", 136 

por "Declínio de lance", 137 por "Declínio de lance", 138 por "Valor inexequível", 140 por 

"Declínio de lance", 141 por "Declínio de lance", 142 por "Declínio de lance", 144 por 

"Declínio de lance", 145 por "Declínio de lance", 146 por "Valor inexequível", 147 por 

"Declínio de lance", 149 por "Declínio de lance", 151 por "Declínio de lance", 153 por 

"Valor inexequível", 155 por "Declínio de lance", 156 por "Declínio de lance", 157 por 

"Declínio de lance", 158 por "Declínio de lance", 159 por "Declínio de lance", 160 por 

"Declínio de lance", 161 por "Declínio de lance", 162 por "Não cotar todos os itens", 163 

por "Não cotar todos os itens", 164 por "Valor inexequível", 165 por "Valor inexequível", 

166 por "Valor inexequível", 167 por "Não cotar todos os itens", 168 por "Não cotar todos 

os itens", 169 por "Declínio de lance", 170 por "Não cotar todos os itens", 171 por 
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"Declínio de lance", 174 por "Declínio de lance", 176 por "Declínio de lance", 177 por 

"Declínio de lance", 178 por "Declínio de lance", 179 por "Valor inexequível", 180 por 

"Declínio de lance", 182 por "Valor inexequível", 183 por "Não cotar todos os itens", 184 

por "Valor inexequível", 185 por "Valor inexequível", 186 por "Declínio de lance", 187 por 

"Declínio de lance", 188 por "Valor inexequível", 189 por "Declínio de lance", 190 por 

"Declínio de lance", 191 por "Declínio de lance", 192 por "Declínio de lance", 193 por 

"Declínio de lance", 194 por "Declínio de lance" e 195 por "Declínio de lance", 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME nos lotes 1 por "Não cotar todos os itens", 2 por 

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

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

cotar todos os itens", 9 por "Valor inexequível", 10 por "Valor inexequível", 11 por "Não 

cotar todos os itens", 12 por "Não cotar todos os itens", 13 por "Valor inexequível", 14 por 

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

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

20 por "Não cotar todos os itens", 21 por "Valor inexequível", 22 por "Não cotar todos os 

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

26 por "Valor inexequível", 27 por "Declínio de lance", 28 por "Valor inexequível", 29 por 

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

32 por "Valor inexequível", 33 por "Valor inexequível", 34 por "Valor inexequível", 35 por 

"Valor inexequível", 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 "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 "Valor 

inexequível", 48 por "Valor inexequível", 49 por "Valor inexequível", 50 por "Não cotar 

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

inexequível", 54 por "Valor inexequível", 55 por "Valor inexequível", 56 por "Valor 

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

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

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

67 por "Declínio de lance", 68 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", 72 por "Declínio de 

lance", 74 por "Não cotar todos os itens", 75 por "Valor inexequível", 76 por "Valor 

inexequível", 77 por "Valor inexequível", 78 por "Declínio de lance", 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 "Declínio de lance", 84 por "Não cotar todos os itens", 

86 por "Declínio de lance", 87 por "Não cotar todos os itens", 89 por "Declínio de lance", 

90 por "Valor inexequível", 91 por "Valor inexequível", 92 por "Valor inexequível", 93 por 

"Valor inexequível", 94 por "Não cotar todos os itens", 95 por "Não cotar todos os itens", 

96 por "Valor inexequível", 97 por "Valor inexequível", 99 por "Valor inexequível", 100 

por "Valor inexequível", 101 por "Não cotar todos os itens", 102 por "Declínio de lance", 

103 por "Declínio de lance", 104 por "Não cotar todos os itens", 105 por "Valor 

inexequível", 106 por "Declínio de lance", 108 por "Declínio de lance", 109 por "Valor 
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inexequível", 110 por "Declínio de lance", 111 por "Valor inexequível", 112 por "Declínio 

de lance", 113 por "Valor inexequível", 114 por "Valor inexequível", 115 por "Não cotar 

todos os itens", 116 por "Valor inexequível", 117 por "Não cotar todos os itens", 118 por 

"Não cotar todos os itens", 119 por "Não cotar todos os itens", 120 por "Valor inexequível", 

121 por "Não cotar todos os itens", 122 por "Declínio de lance", 123 por "Valor 

inexequível", 124 por "Valor inexequível", 125 por "Declínio de lance", 126 por "Valor 

inexequível", 127 por "Valor inexequível", 128 por "Não cotar todos os itens", 129 por 

"Não cotar todos os itens", 130 por "Não cotar todos os itens", 131 por "Valor inexequível", 

132 por "Não cotar todos os itens", 133 por "Valor inexequível", 134 por "Valor 

inexequível", 135 por "Valor inexequível", 136 por "Valor inexequível", 139 por "Valor 

inexequível", 140 por "Valor inexequível", 141 por "Não cotar todos os itens", 142 por 

"Não cotar todos os itens", 143 por "Não cotar todos os itens", 144 por "Não cotar todos os 

itens", 145 por "Declínio de lance", 146 por "Declínio de lance", 147 por "Declínio de 

lance", 148 por "Declínio de lance", 150 por "Valor inexequível", 152 por "Declínio de 

lance", 154 por "Declínio de lance", 155 por "Valor inexequível", 156 por "Valor 

inexequível", 157 por "Valor inexequível", 158 por "Valor inexequível", 159 por "Valor 

inexequível", 160 por "Valor inexequível", 161 por "Valor inexequível", 162 por "Não 

cotar todos os itens", 163 por "Não cotar todos os itens", 164 por "Declínio de lance", 165 

por "Declínio de lance", 166 por "Declínio de lance", 167 por "Valor inexequível", 168 por 

"Valor inexequível", 169 por "Valor inexequível", 171 por "Valor inexequível", 172 por 

"Valor inexequível", 173 por "Não cotar todos os itens", 175 por "Não cotar todos os itens", 

177 por "Valor inexequível", 178 por "Valor inexequível", 179 por "Declínio de lance", 

180 por "Valor inexequível", 181 por "Valor inexequível", 182 por "Declínio de lance", 

183 por "Não cotar todos os itens", 184 por "Valor inexequível", 185 por "Valor 

inexequível", 186 por "Valor inexequível", 187 por "Valor inexequível", 188 por "Valor 

inexequível", 189 por "Valor inexequível", 190 por "Valor inexequível", 191 por "Valor 

inexequível", 192 por "Valor inexequível", 193 por "Não cotar todos os itens", 194 por 

"Valor inexequível", 195 por "Valor inexequível" e 196 por "Declínio de lance", 

HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI 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 "Não cotar todos os 

itens", 7 por "Não cotar todos os itens", 8 por "Não cotar todos os itens", 9 por "Declínio de 

lance", 10 por "Declínio de lance", 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 

"Declínio de lance", 16 por "Não cotar todos os itens", 17 por "Declínio de lance", 18 por 

"Não cotar todos os itens", 19 por "Não cotar todos os itens", 20 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", 27 por "Declínio de lance", 28 por 

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

34 por "Declínio de lance", 36 por "Declínio de lance", 39 por "Não cotar todos os itens", 

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

43 por "Valor inexequível", 44 por "Valor inexequível", 45 por "Declínio de lance", 46 por 
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"Valor inexequível", 47 por "Declínio de lance", 49 por "Valor inexequível", 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 

"Declínio de lance", 61 por "Não cotar todos os itens", 62 por "Não cotar todos os itens", 

63 por "Valor inexequível", 64 por "Declínio de lance", 65 por "Não cotar todos os itens", 

66 por "Não cotar todos os itens", 67 por "Não cotar todos os itens", 68 por "Declínio de 

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

todos os itens", 73 por "Valor inexequível", 74 por "Não cotar todos os itens", 75 por "Não 

cotar todos os itens", 76 por "Valor inexequível", 78 por "Declínio de lance", 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 "Declínio de lance", 89 por "Valor inexequível", 90 por 

"Valor inexequível", 93 por "Não cotar todos os itens", 94 por "Não cotar todos os itens", 

95 por "Não cotar todos os itens", 96 por "Declínio de lance", 97 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR UNIDADE DE MEDIDA EQUIVOCADA", 98 por "Declínio 

de lance", 99 por "Valor inexequível", 100 por "Declínio de lance", 101 por "Não cotar 

todos os itens", 102 por "Não cotar todos os itens", 103 por "Não cotar todos os itens", 104 

por "Não cotar todos os itens", 106 por "Não cotar todos os itens", 107 por "Não cotar 

todos os itens", 108 por "Não cotar todos os itens", 109 por "Não cotar todos os itens", 110 

por "Não cotar todos os itens", 111 por "Declínio de lance", 112 por "Não cotar todos os 

itens", 113 por "Não cotar todos os itens", 114 por "Não cotar todos os itens", 115 por "Não 

cotar todos os itens", 116 por "Não cotar todos os itens", 117 por "Não cotar todos os 

itens", 118 por "Não cotar todos os itens", 119 por "Não cotar todos os itens", 120 por 

"Declínio de lance", 121 por "Não cotar todos os itens", 122 por "Não cotar todos os itens", 

123 por "Não cotar todos os itens", 124 por "Declínio de lance", 125 por "Declínio de 

lance", 131 por "Não cotar todos os itens", 132 por "Não cotar todos os itens", 133 por 

"Declínio de lance", 137 por "Declínio de lance", 138 por "Não cotar todos os itens", 139 

por "Não cotar todos os itens", 142 por "Não cotar todos os itens", 143 por "Não cotar 

todos os itens", 144 por "Não cotar todos os itens", 145 por "Não cotar todos os itens", 147 

por "Não cotar todos os itens", 148 por "Não cotar todos os itens", 149 por "Valor 

inexequível", 150 por "Não cotar todos os itens", 151 por "Não cotar todos os itens", 152 

por "Não cotar todos os itens", 153 por "Não cotar todos os itens", 154 por "Não cotar 

todos os itens", 155 por "Declínio de lance", 156 por "Não cotar todos os itens", 157 por 

"Declínio de lance", 158 por "Não cotar todos os itens", 159 por "Não cotar todos os itens", 

160 por "Não cotar todos os itens", 161 por "Não cotar todos os itens", 162 por "Não cotar 

todos os itens", 163 por "Não cotar todos os itens", 165 por "Não cotar todos os itens", 167 

por "Declínio de lance", 168 por "Declínio de lance", 169 por "Não cotar todos os itens", 

170 por "Não cotar todos os itens", 171 por "Não cotar todos os itens", 172 por "Não cotar 

todos os itens", 173 por "Não cotar todos os itens", 174 por "Não cotar todos os itens", 175 

por "Não cotar todos os itens", 176 por "Não cotar todos os itens", 179 por "Valor 
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inexequível", 180 por "Não cotar todos os itens", 181 por "Não cotar todos os itens", 182 

por "Não cotar todos os itens", 183 por "Não cotar todos os itens", 184 por "Declínio de 

lance", 185 por "Declínio de lance", 186 por "Não cotar todos os itens", 187 por "Não cotar 

todos os itens", 188 por "Declínio de lance", 189 por "Não cotar todos os itens", 190 por 

"Não cotar todos os itens", 191 por "Não cotar todos os itens", 192 por "Não cotar todos os 

itens", 193 por "Não cotar todos os itens", 194 por "Não cotar todos os itens", 195 por "Não 

cotar todos os itens" e 196 por "Não cotar todos os itens" e MELO DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS EIRELI nos lotes 1 por "Não cotar todos os itens", 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", 10 por "Valor inexequível", 11 por "Declínio de lance", 12 por 

"Declínio de lance", 14 por "Declínio de lance", 16 por "Não cotar todos os itens", 17 por 

"Declínio de lance", 18 por "Declínio de lance", 20 por "Declínio de lance", 21 por 

"Declínio de lance", 23 por "Declínio de lance", 26 por "Valor inexequível", 27 por "Valor 

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

lance", 31 por "Valor inexequível", 32 por "Valor inexequível", 33 por "Valor inexequível", 

35 por "Valor inexequível", 37 por "Declínio de lance", 38 por "Declínio de lance", 39 por 

"Declínio de lance", 41 por "Declínio de lance", 42 por "Declínio de lance", 43 por 

"Declínio de lance", 44 por "Declínio de lance", 47 por "Valor inexequível", 48 por 

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

inexequível", 53 por "Declínio de lance", 54 por "Declínio de lance", 55 por "Declínio de 

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

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

itens", 63 por "Declínio de lance", 64 por "Declínio de lance", 65 por "Declínio de lance", 

66 por "Declínio de lance", 67 por "Declínio de lance", 69 por "Declínio de lance", 70 por 

"Declínio de lance", 71 por "Declínio de lance", 72 por "Valor inexequível", 73 por 

"Declínio de lance", 76 por "Declínio de lance", 77 por "Valor inexequível", 81 por "Não 

cotar todos os itens", 82 por "Não cotar todos os itens", 83 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR UNIDADE DE MEDIDA EQUIVOCADA", 85 por "Valor 

inexequível", 86 por "Declínio de lance", 88 por "Valor inexequível", 89 por "Declínio de 

lance", 91 por "Declínio de lance", 92 por "Valor inexequível", 94 por "Não cotar todos os 

itens", 97 por "Declínio de lance", 98 por "Declínio de lance", 100 por "Valor inexequível", 

101 por "Não cotar todos os itens", 102 por "Declínio de lance", 103 por "Declínio de 

lance", 104 por "Declínio de lance", 105 por "Valor inexequível", 106 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR UNIDADE DE MEDIDA EQUIVOCADA", 107 por "Declínio 

de lance", 108 por "Declínio de lance", 110 por "Valor inexequível", 111 por "Valor 

inexequível", 118 por "Não cotar todos os itens", 119 por "Não cotar todos os itens", 120 

por "Declínio de lance", 121 por "Não cotar todos os itens", 122 por "Não cotar todos os 

itens", 124 por "Declínio de lance", 125 por "Valor inexequível", 126 por "Declínio de 

lance", 127 por "Declínio de lance", 128 por "Declínio de lance", 129 por "Declínio de 

lance", 130 por "Valor inexequível", 131 por "Declínio de lance", 132 por "Declínio de 

lance", 133 por "Declínio de lance", 134 por "Valor inexequível", 135 por "Declínio de 

lance", 136 por "Valor inexequível", 137 por "Valor inexequível", 138 por "Declínio de 
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lance", 139 por "Declínio de lance", 140 por "Valor inexequível", 141 por "Valor 

inexequível", 142 por "Declínio de lance", 143 por "Declínio de lance", 144 por "Declínio 

de lance", 145 por "Valor inexequível", 146 por "Valor inexequível", 147 por "Valor 

inexequível", 148 por "Valor inexequível", 149 por "Valor inexequível", 150 por "Declínio 

de lance", 151 por "Declínio de lance", 152 por "Valor inexequível", 153 por "Declínio de 

lance", 154 por "Valor inexequível", 159 por "Declínio de lance", 164 por "Valor 

inexequível", 165 por "Declínio de lance", 166 por "Valor inexequível", 167 por "Declínio 

de lance", 168 por "Declínio de lance", 170 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR 

COTAR UNIDADE DE MEDIDA EQUIVOCADA", 171 por "Declínio de lance", 172 por 

"Declínio de lance", 173 por "Não cotar todos os itens", 174 por "Declínio de lance", 175 

por "Declínio de lance", 176 por "Declínio de lance", 177 por "Declínio de lance", 178 por 

"Declínio de lance", 179 por "Declínio de lance", 181 por "Declínio de lance", 182 por 

"Declínio de lance", 186 por "Declínio de lance", 187 por "Declínio de lance", 190 por 

"Declínio de lance", 191 por "Declínio de lance", 192 por "Declínio de lance", 195 por 

"Declínio de lance" e 196 por "Não cotar todos os itens" 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Os Lotes Lote 1 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 

885,95 (oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) e não havendo mais 

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

Lote 2 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 99,90 (noventa e nove 

reais e noventa centavos), MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

99,53 (noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 3 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 30,72 

(trinta reais e setenta e dois centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 4 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 20,72 

(vinte reais e setenta e dois centavos), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 20,40 

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

do lote subsequente.  

Lote 5 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 30,72 

(trinta reais e setenta e dois centavos), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 30,60 

(trinta reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 

do lote subsequente.  

Lote 6 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 132,50 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 7 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.450,36 (um mil 

quatrocentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 8 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 27,38 (vinte 

e sete reais e trinta e oito centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
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disputa do lote subsequente.  

Lote 9 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 91,70 

(noventa e um reais e setenta centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 

lance R$ 90,39 (noventa reais e trinta e nove centavos).  

Lote 9 Rodada 2: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 89,08 

(oitenta e nove reais e oito centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 10 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 751,98 

(setecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 11 Rodada 0: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 348,00 (trezentos e 

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

subsequente.  

Lote 12 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 1.584,24 

(um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e não havendo mais 

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

Lote 13 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 147,00 

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

lote subsequente.  

Lote 14 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 583,80 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 15 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 766,33 

(setecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 16 Rodada 0: lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 17 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 816,00 (oitocentos e 

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

subsequente.  

Lote 18 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 235,80 

(duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 19 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 280,00 

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

subsequente.  

Lote 20 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

7.234,50 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 7.224,00 (sete mil duzentos e vinte e quatro reais) e 

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

Lote 21 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 4.667,34 (quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) e não 
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havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 22 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

2.307,00 (dois mil trezentos e sete reais), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 

2.304,00 (dois mil trezentos e quatro reais).  

Lote 22 Rodada 2: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

2.295,00 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 23 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 8.316,60 (oito mil 

trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 24 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 238,80 

(duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 25 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 35.061,90 (trinta e cinco 

mil sessenta e um reais e noventa centavos), MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

EIRELI lance R$ 34.901,80 (trinta e quatro mil novecentos e um reais e oitenta centavos) e 

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

Lote 26 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 156,86 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e não havendo mais 

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

Lote 27 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 3.865,95 

(três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) e não havendo mais 

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

Lote 28 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 2.172,60 (dois mil cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), CESCOPEL 

ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 2.162,40 (dois mil cento e sessenta e dois 

reais e quarenta centavos).  

Lote 28 Rodada 2: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 2.142,00 (dois mil cento e quarenta e dois reais), CESCOPEL ATACADO 

DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 2.111,40 (dois mil cento e onze reais e quarenta 

centavos).  

Lote 28 Rodada 3: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 2.101,20 (dois mil cento e um reais e vinte centavos), CESCOPEL ATACADO 

DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 2.091,00 (dois mil noventa e um reais) e não havendo 

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

Lote 29 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 5.530,10 

(cinco mil quinhentos e trinta reais e dez centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 30 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 1.965,60 

(um mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 31 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 5.730,75 (cinco mil 
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setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS 

E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 5.716,60 (cinco mil setecentos e dezesseis reais e 

sessenta centavos).  

Lote 31 Rodada 2: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 5.688,30 (cinco mil 

seiscentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E 

ALIMENTOS EIRELI lance R$ 5.674,15 (cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e 

quinze centavos).  

Lote 31 Rodada 3: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 5.660,00 (cinco mil 

seiscentos e sessenta reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS 

EIRELI lance R$ 5.645,85 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco 

centavos).  

Lote 31 Rodada 4: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 5.631,70 (cinco mil 

seiscentos e trinta e um reais e setenta centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E 

ALIMENTOS EIRELI lance R$ 5.617,55 (cinco mil seiscentos e dezessete reais e 

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

lote subsequente.  

Lote 32 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 1.761,75 

(um mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.731,30 (um mil setecentos e trinta e um reais e 

trinta centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 

1.726,95 (um mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) e não havendo 

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

Lote 33 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 627,75 

(seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), AGNES COMERCIAL LTDA - 

ME lance R$ 616,90 (seiscentos e dezesseis reais e noventa centavos), HUMAITÁ 

COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 615,35 (seiscentos e quinze 

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

do lote subsequente.  

Lote 34 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

2.868,12 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e doze centavos) e não havendo mais 

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

Lote 35 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 403,65 (quatrocentos e três reais e sessenta e cinco centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 36 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 623,58 (seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 621,30 (seiscentos e vinte e um reais e trinta 

centavos), MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 620,73 

(seiscentos e vinte reais e setenta e três centavos).  

Lote 36 Rodada 2: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 620,16 (seiscentos e vinte reais e dezesseis centavos), MELO DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS EIRELI lance R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta 
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centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 37 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 36,84 (trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 38 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 202,62 (duzentos e dois reais e sessenta e dois centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 39 Rodada 0: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 60,00 

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

subsequente.  

Lote 40 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 6.838,20 (seis mil 

oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), MELO DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS EIRELI lance R$ 6.786,00 (seis mil setecentos e oitenta e seis reais).  

Lote 40 Rodada 2: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 6.777,30 (seis mil 

setecentos e setenta e sete reais e trinta centavos), MELO DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS EIRELI lance R$ 6.768,60 (seis mil setecentos e sessenta e oito reais e 

sessenta centavos).  

Lote 40 Rodada 3: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 6.759,90 (seis mil 

setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), MELO DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS EIRELI lance R$ 6.751,20 (seis mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte 

centavos).  

Lote 40 Rodada 4: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 6.733,80 (seis mil 

setecentos e trinta e três reais e oitenta centavos), MELO DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS EIRELI lance R$ 6.699,00 (seis mil seiscentos e noventa e nove reais) e não 

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

Lote 41 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 7.969,50 (sete mil 

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

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 42 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 505,69 

(quinhentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), CESCOPEL ATACADO 

DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 504,47 (quinhentos e quatro reais e quarenta e sete 

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

Lote 43 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 746,10 

(setecentos e quarenta e seis reais e dez centavos), CESCOPEL ATACADO 

DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 744,30 (setecentos e quarenta e quatro reais e trinta 

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

Lote 44 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 355,61 

(trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 45 Rodada 0: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 315,61 

(trezentos e quinze reais e sessenta e um centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 46 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 9,20 

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

lote subsequente.  

Lote 47 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 2.839,38 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.819,40 (dois mil oitocentos e dezenove reais e 

quarenta centavos).  

Lote 47 Rodada 2: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.741,70 (dois mil 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 48 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 49 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 278,60 

(duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 50 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.438,50 (um mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), HUMAITÁ 

COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 1.436,40 (um mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).  

Lote 50 Rodada 2: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.434,30 (um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), HUMAITÁ 

COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 1.428,00 (um mil 

quatrocentos e vinte e oito reais).  

Lote 50 Rodada 3: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.425,90 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), HUMAITÁ 

COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 1.423,80 (um mil 

quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos).  

Lote 50 Rodada 4: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.407,00 (um mil quatrocentos e sete reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E 

ALIMENTOS EIRELI lance R$ 1.404,90 (um mil quatrocentos e quatro reais e noventa 

centavos).  

Lote 50 Rodada 5: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.386,00 (um mil trezentos e oitenta e seis reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E 

ALIMENTOS EIRELI lance R$ 1.379,70 (um mil trezentos e setenta e nove reais e setenta 

centavos).  

Lote 50 Rodada 6: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.365,00 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS 

E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 1.344,00 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais) e 

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

Lote 51 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 5.230,00 (cinco mil 

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

Lote 52 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 273,24 

(duzentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 53 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 226,20 

(duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 54 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 626,93 

(seiscentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 55 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 236,88 

(duzentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 56 Rodada 0: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 3.264,00 (três mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 57 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 73,00 

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

subsequente.  

Lote 58 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 323,31 

(trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 59 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 166,43 (cento e sessenta 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 60 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 68,08 (sessenta e oito reais e oito centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 61 Rodada 0: lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 62 Rodada 0: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 40,50 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 63 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.675,68 (dois mil 

seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e não havendo mais lances para 

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

Lote 64 Rodada 0: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 180,00 

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

subsequente.  

Lote 65 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 1.563,10 

(um mil quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 66 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 99,90 (noventa e nove 

reais e noventa centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 

99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos).  

Lote 66 Rodada 2: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 99,70 (noventa e nove 

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

subsequente.  

Lote 67 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 143,10 

(cento e quarenta e três reais e dez centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 68 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 25,74 

(vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 69 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 549,12 (quinhentos e quarenta e nove reais e doze centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 70 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 255,50 

(duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 71 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 203,70 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 72 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 1.845,00 

(um mil oitocentos e quarenta e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 73 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.101,76 (dois mil 

cento e um reais e setenta e seis centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR 

LTDA lance R$ 2.093,55 (dois mil noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).  

Lote 73 Rodada 2: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.085,34 (dois mil 

oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR 

LTDA lance R$ 2.068,92 (dois mil sessenta e oito reais e noventa e dois centavos).  

Lote 73 Rodada 3: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.052,50 (dois mil 

cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR 

LTDA lance R$ 2.044,29 (dois mil quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos).  

Lote 73 Rodada 4: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.036,08 (dois mil 

trinta e seis reais e oito centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance 

R$ 2.027,87 (dois mil vinte e sete reais e oitenta e sete centavos).  

Lote 73 Rodada 5: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 2.011,45 (dois mil 

onze reais e quarenta e cinco centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 

lance R$ 1.978,61 (um mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos).  

Lote 73 Rodada 6: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.970,40 (um mil 

novecentos e setenta reais e quarenta centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR 

LTDA lance R$ 1.953,98 (um mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa e oito 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

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

centavos).  

Lote 73 Rodada 7: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.929,35 (um mil 

novecentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 74 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 103,96 

(cento e três reais e noventa e seis centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 75 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 29.718,40 (vinte e nove 

mil setecentos e dezoito reais e quarenta centavos), MELO DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS EIRELI lance R$ 29.618,00 (vinte e nove mil seiscentos e dezoito reais).  

Lote 75 Rodada 2: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 29.316,80 (vinte e nove 

mil trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos), MELO DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS EIRELI lance R$ 25.802,80 (vinte e cinco mil oitocentos e dois reais e 

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

subsequente.  

Lote 76 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 185,15 

(cento e oitenta e cinco reais e quinze centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 77 Rodada 0: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 10.944,00 (dez mil novecentos e quarenta e quatro reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 78 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 200,40 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 79 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 349,50 

(trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 80 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 213,60 

(duzentos e treze reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 81 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 91,20 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 82 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 117,00 (cento e dezessete 

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

Lote 83 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 377,10 

(trezentos e setenta e sete reais e dez centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 84 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

21.600,00 (vinte e um mil seiscentos reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 85 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 204,00 (duzentos e 
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quatro reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 203,40 (duzentos e três 

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

lote subsequente.  

Lote 86 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

2.392,39 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.382,38 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e 

trinta e oito centavos).  

Lote 86 Rodada 2: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

2.372,37 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.352,35 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e 

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

subsequente.  

Lote 87 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 435,00 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 88 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.046,01 (um mil 

quarenta e seis reais e um centavo), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.035,30 

(um mil trinta e cinco reais e trinta centavos).  

Lote 88 Rodada 2: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.034,11 (um mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 89 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 489,00 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 90 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.344,80 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 91 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 61,20 

(sessenta e um reais e vinte centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E 

ALIMENTOS EIRELI lance R$ 60,30 (sessenta reais e trinta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 92 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 701,12 (setecentos e um reais e doze centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 93 Rodada 0: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 517,14 

(quinhentos e dezessete reais e quatorze centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 94 Rodada 0: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 1.128,00 

(um mil cento e vinte e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 95 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 130,40 

(cento e trinta reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
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disputa do lote subsequente.  

Lote 96 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

19.759,38 (dezenove mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) e não 

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

Lote 97 Rodada 0: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 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 98 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.856,50 (um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.855,00 (um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) 

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

Lote 99 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

13.619,20 (treze mil seiscentos e dezenove reais e vinte centavos) e não havendo mais 

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

Lote 100 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 229,50 (duzentos e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 101 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 225,60 

(duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 102 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 91,20 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 103 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 261,20 

(duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 104 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 745,20 (setecentos e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 105 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 996,80 (novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 106 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 43.968,00 

(quarenta e três mil novecentos e sessenta e oito reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 107 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 123,60 (cento e vinte 

e três reais e sessenta centavos).  

Lote 107 Rodada 2: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 123,00 (cento e vinte 

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

Lote 108 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 660,80 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 109 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

5.292,50 (cinco mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) e não havendo 

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

Lote 110 Rodada 0: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 168,00 (cento e sessenta 

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

Lote 111 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 4.211,35 (quatro mil 

duzentos e onze reais e trinta e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 112 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.381,60 (um mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.381,16 (um mil trezentos e oitenta e um reais e 

dezesseis centavos), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.364,00 (um mil 

trezentos e sessenta e quatro reais).  

Lote 112 Rodada 2: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.359,60 (um mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.355,20 (um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e 

vinte centavos).  

Lote 112 Rodada 3: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.350,80 (um mil trezentos e cinquenta reais e oitenta centavos), GABRIELA HUBNER 

SILVERIO ME lance R$ 1.346,40 (um mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta 

centavos).  

Lote 112 Rodada 4: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.342,00 (um mil trezentos e quarenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 113 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 86,70 

(oitenta e seis reais e setenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 114 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 101,15 

(cento e um reais e quinze centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 115 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 101,15 

(cento e um reais e quinze centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 116 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 101,15 

(cento e um reais e quinze centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 117 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 722,50 

(setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 118 Rodada 0: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 4.095,00 

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

disputa do lote subsequente.  
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Lote 119 Rodada 0: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 3.525,00 

(três mil quinhentos e vinte e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 120 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 8.769,60 

(oito mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 121 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 596,00 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 122 Rodada 0: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 4.400,00 

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

do lote subsequente.  

Lote 123 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.940,00 (um mil novecentos e quarenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 124 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 4.993,65 (quatro mil 

novecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 125 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 2.157,36 

(dois mil cento e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO 

DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 2.155,34 (dois mil cento e cinquenta e 

cinco reais e trinta e quatro centavos).  

Lote 125 Rodada 2: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 2.141,20 

(dois mil cento e quarenta e um reais e vinte centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE 

PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 2.137,16 (dois mil cento e trinta e sete reais e 

dezesseis centavos).  

Lote 125 Rodada 3: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 2.131,10 

(dois mil cento e trinta e um reais e dez centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E 

ALIMENTOS EIRELI lance R$ 2.121,00 (dois mil cento e vinte e um reais).  

Lote 125 Rodada 4: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 2.116,96 

(dois mil cento e dezesseis reais e noventa e seis centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE 

PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 2.110,90 (dois mil cento e dez reais e noventa 

centavos).  

Lote 125 Rodada 5: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 2.100,80 

(dois mil cem reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 126 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

67.922,10 (sessenta e sete mil novecentos e vinte e dois reais e dez centavos), HUMAITÁ 

COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 67.917,21 (sessenta e sete mil 

novecentos e dezessete reais e vinte e um centavos).  

Lote 126 Rodada 2: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

67.482,00 (sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais), HUMAITÁ COMÉRCIO 
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DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 67.433,10 (sessenta e sete mil quatrocentos 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 127 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

239.463,60 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta 

centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 

237.739,60 (duzentos e trinta e sete mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).  

Lote 127 Rodada 2: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

237.912,00 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e doze reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 128 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 129 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 130 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 849,50 (oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 131 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 3.556,25 (três mil 

quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e não havendo mais lances para 

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

Lote 132 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.560,40 (um mil 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 133 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.689,20 (dois mil 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 134 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 135 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 136 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 46,00 (quarenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 

do lote subsequente.  

Lote 137 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 768,00 (setecentos e 

sessenta e oito reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI 

lance R$ 767,40 (setecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).  

Lote 137 Rodada 2: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 766,80 (setecentos e 

sessenta e seis reais e oitenta centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E 
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ALIMENTOS EIRELI lance R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais).  

Lote 137 Rodada 3: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 756,00 (setecentos e 

cinquenta e seis reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI 

lance R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais).  

Lote 137 Rodada 4: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 

744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais).  

Lote 137 Rodada 5: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 732,00 (setecentos e 

trinta e dois reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).  

Lote 137 Rodada 6: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 731,40 (setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos), GABRIELA HUBNER 

SILVERIO ME lance R$ 730,80 (setecentos e trinta reais e oitenta centavos) e não havendo 

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

Lote 138 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 406,35 (quatrocentos 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 139 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 1.444,00 

(um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 140 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 531,62 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) e não havendo mais 

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

Lote 141 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 1.362,50 (um mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e não havendo 

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

Lote 142 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 352,80 (trezentos e 

cinquenta e dois reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 143 Rodada 0: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 24,44 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 144 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 294,00 (duzentos e 

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

subsequente.  

Lote 145 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.379,00 (um mil 

trezentos e setenta e nove reais), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais).  

Lote 145 Rodada 2: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.349,00 (um mil 

trezentos e quarenta e nove reais), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.300,00 

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

subsequente.  
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Lote 146 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 147 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 984,00 

(novecentos e oitenta e quatro reais), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 975,00 

(novecentos e setenta e cinco reais).  

Lote 147 Rodada 2: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 969,00 

(novecentos e sessenta e nove reais), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 960,00 

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

lote subsequente.  

Lote 148 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 2.904,00 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 149 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 6.309,60 (seis mil 

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

a disputa do lote subsequente.  

Lote 150 Rodada 0: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 1.931,41 

(um mil novecentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos) e não havendo mais 

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

Lote 151 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 255,50 (duzentos e 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 152 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 687,24 (seiscentos e 

oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR 

LTDA lance R$ 685,40 (seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) e não 

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

Lote 153 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 670,40 (seiscentos e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 154 Rodada 0: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 1.831,50 

(um mil oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para 

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

Lote 155 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 742,00 

(setecentos e quarenta e dois reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS 

EIRELI lance R$ 739,35 (setecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), 

CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 736,70 (setecentos e trinta e 

seis reais e setenta centavos).  

Lote 155 Rodada 2: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 731,40 

(setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS 

E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 728,75 (setecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco 

centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 726,10 (setecentos 

e vinte e seis reais e dez centavos).  
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Lote 155 Rodada 3: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 715,50 

(setecentos e quinze reais e cinquenta centavos), CESCOPEL ATACADO 

DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 712,85 (setecentos e doze reais e oitenta e cinco 

centavos).  

Lote 155 Rodada 4: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 710,20 

(setecentos e dez reais e vinte centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 

lance R$ 707,55 (setecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos).  

Lote 155 Rodada 5: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 699,60 

(seiscentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), CESCOPEL ATACADO 

DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 699,60 (seiscentos e noventa e nove reais e sessenta 

centavos).  

Lote 155 Rodada 6: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 689,00 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 156 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 585,00 

(quinhentos e oitenta e cinco reais), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 

lance R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 157 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 783,00 

(setecentos e oitenta e três reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 

do lote subsequente.  

Lote 158 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 13,00 

(treze reais), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 13,20 (treze reais 

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

subsequente.  

Lote 159 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.514,00 (dois mil 

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

lote subsequente.  

Lote 160 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 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 161 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 3.960,00 (três mil 

novecentos e sessenta reais), MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance 

R$ 3.948,00 (três mil novecentos e quarenta e oito reais).  

Lote 161 Rodada 2: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 3.936,00 (três mil 

novecentos e trinta e seis reais), MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 

lance R$ 3.900,00 (três mil novecentos reais).  

Lote 161 Rodada 3: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 162 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 226,00 

(duzentos e vinte e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 
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lote subsequente.  

Lote 163 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 238,00 

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

lote subsequente.  

Lote 164 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 488,18 (quatrocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos) e não havendo mais 

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

Lote 165 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.241,19 (dois mil 

duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 166 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 510,37 (quinhentos e dez reais e trinta e sete centavos) e não havendo mais lances para 

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

Lote 167 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 1.649,29 (um mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.644,05 (um mil seiscentos e quarenta e quatro reais 

e cinco centavos).  

Lote 167 Rodada 2: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 1.637,50 (um mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.624,40 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais e 

quarenta centavos).  

Lote 167 Rodada 3: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 1.611,30 (um mil seiscentos e onze reais e trinta centavos), AGNES COMERCIAL 

LTDA - ME lance R$ 1.598,20 (um mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos).  

Lote 167 Rodada 4: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 1.591,65 (um mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.585,10 (um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e 

dez centavos).  

Lote 167 Rodada 5: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 1.578,55 (um mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), 

AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.572,00 (um mil quinhentos e setenta e dois 

reais).  

Lote 167 Rodada 6: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 1.568,07 (um mil quinhentos e sessenta e oito reais e sete centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.565,45 (um mil quinhentos e sessenta e cinco reais 

e quarenta e cinco centavos).  

Lote 167 Rodada 7: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 1.564,14 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.558,90 (um mil quinhentos e cinquenta e oito reais 

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

subsequente.  

Lote 168 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.261,00 (um mil 
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duzentos e sessenta e um reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS 

EIRELI lance R$ 1.259,70 (um mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).  

Lote 168 Rodada 2: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.248,00 (um mil 

duzentos e quarenta e oito reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS 

EIRELI lance R$ 1.241,50 (um mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).  

Lote 168 Rodada 3: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.235,00 (um mil 

duzentos e trinta e cinco reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS 

EIRELI lance R$ 1.222,00 (um mil duzentos e vinte e dois reais).  

Lote 168 Rodada 4: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.209,00 (um mil 

duzentos e nove reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI 

lance R$ 1.202,50 (um mil duzentos e dois reais e cinquenta centavos).  

Lote 168 Rodada 5: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.196,00 (um mil cento 

e noventa e seis reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI 

lance R$ 1.183,00 (um mil cento e oitenta e três reais).  

Lote 168 Rodada 6: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.176,50 (um mil cento 

e setenta e seis reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 169 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

8.745,95 (oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), 

CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 8.724,85 (oito mil setecentos e 

vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos).  

Lote 169 Rodada 2: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

8.714,30 (oito mil setecentos e quatorze reais e trinta centavos), CESCOPEL ATACADO 

DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 8.703,75 (oito mil setecentos e três reais e setenta e 

cinco centavos).  

Lote 169 Rodada 3: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

8.693,20 (oito mil seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos), CESCOPEL 

ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 8.651,00 (oito mil seiscentos e cinquenta e 

um reais).  

Lote 169 Rodada 4: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

8.640,45 (oito mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), CESCOPEL 

ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 8.545,50 (oito mil quinhentos e quarenta e 

cinco reais e cinquenta centavos).  

Lote 169 Rodada 5: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

8.534,95 (oito mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), 

CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 8.440,00 (oito mil 

quatrocentos e quarenta reais).  

Lote 169 Rodada 6: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

8.334,50 (oito mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), CESCOPEL 

ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 8.229,00 (oito mil duzentos e vinte e nove 

reais).  

Lote 169 Rodada 7: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 
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8.123,50 (oito mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 170 Rodada 0: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 4.800,00 (quatro mil 

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

subsequente.  

Lote 171 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 410,40 

(quatrocentos e dez reais e quarenta centavos), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance 

R$ 404,70 (quatrocentos e quatro reais e setenta centavos).  

Lote 171 Rodada 2: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 401,85 

(quatrocentos e um reais e oitenta e cinco centavos), AGNES COMERCIAL LTDA - ME 

lance R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 172 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 276,25 (duzentos e 

setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR 

LTDA lance R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 173 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 72,30 

(setenta e dois reais e trinta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 174 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 65,70 (sessenta e 

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

do lote subsequente.  

Lote 175 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 362,70 

(trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 176 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 287,20 

(duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), CESCOPEL ATACADO 

DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 286,80 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta 

centavos), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 286,40 (duzentos e oitenta e 

seis reais e quarenta centavos).  

Lote 176 Rodada 2: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 284,00 

(duzentos e oitenta e quatro reais), GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 283,60 

(duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 177 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 2.345,31 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) e não 

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

Lote 178 Rodada 1: HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance 

R$ 1.001,88 (um mil um reais e oitenta e oito centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 179 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 1.960,00 (um mil 

novecentos e sessenta reais), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.328,00 (um 
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mil trezentos e vinte e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 

do lote subsequente.  

Lote 180 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 416,08 

(quatrocentos e dezesseis reais e oito centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 181 Rodada 0: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 1.669,20 

(um mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) e não havendo mais lances para 

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

Lote 182 Rodada 0: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 214,00 (duzentos e 

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

subsequente.  

Lote 183 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

1.190,00 (um mil cento e noventa reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 184 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

3.875,16 (três mil oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 3.845,12 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais 

e doze centavos).  

Lote 184 Rodada 2: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

3.815,08 (três mil oitocentos e quinze reais e oito centavos), AGNES COMERCIAL LTDA 

- ME lance R$ 3.755,00 (três mil setecentos e cinquenta e cinco reais).  

Lote 184 Rodada 3: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

3.724,96 (três mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 3.604,80 (três mil seiscentos e quatro reais e oitenta 

centavos).  

Lote 184 Rodada 4: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

3.574,76 (três mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), AGNES 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 3.454,60 (três mil quatrocentos e cinquenta e quatro 

reais e sessenta centavos).  

Lote 184 Rodada 5: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

3.304,40 (três mil trezentos e quatro reais e quarenta centavos), AGNES COMERCIAL 

LTDA - ME lance R$ 3.274,36 (três mil duzentos e setenta e quatro reais e trinta e seis 

centavos).  

Lote 184 Rodada 6: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

3.244,32 (três mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e não havendo 

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

Lote 185 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 759,92 

(setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO 

DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI lance R$ 758,08 (setecentos e cinquenta e oito reais 

e oito centavos).  

Lote 185 Rodada 2: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 736,00 

(setecentos e trinta e seis reais), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS 
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EIRELI lance R$ 726,80 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).  

Lote 185 Rodada 3: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 717,60 

(setecentos e dezessete reais e sessenta centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E 

ALIMENTOS EIRELI lance R$ 717,60 (setecentos e dezessete reais e sessenta centavos).  

Lote 185 Rodada 4: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 699,20 

(seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 186 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

2.132,00 (dois mil cento e trinta e dois reais), AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance 

R$ 2.126,80 (dois mil cento e vinte e seis reais e oitenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 187 Rodada 0: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 5,60 (cinco reais e 

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

subsequente.  

Lote 188 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 

2.325,60 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 189 Rodada 1: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 41,40 

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

a disputa do lote subsequente.  

Lote 190 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 9.952,80 (nove mil 

novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 191 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 9.570,00 (nove mil 

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

lote subsequente.  

Lote 192 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 5.837,70 (cinco mil 

oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 193 Rodada 0: MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 31,50 

(trinta e um reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 194 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 18.259,50 

(dezoito mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), MELO 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI lance R$ 18.236,00 (dezoito mil duzentos e 

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

subsequente.  

Lote 195 Rodada 1: AGNES COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 59,34 (cinquenta e nove 

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

do lote subsequente.  

Lote 196 Rodada 1: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA lance R$ 811,60 

(oitocentos e onze reais e sessenta centavos).  
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Os lotes 11, 39, 45, 56, 62, 94, 110, 118, 119, 120, 122, 143, 150, 154, 170, 181, 182 e 187 

não obtiveram lances, mantendo o valor da proposta inicial. Os Lotes 42, 77, 84, 89, 93, 94, 

107, 110, 123, 139, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 159, 160, 161, 170, 182, 

185, 186 e 194 ficaram acima do valor estimado. Os lotes 16 e 61 ficaram desertos.  

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

AGNES COMERCIAL LTDA - ME nos lotes 4, 5, 7, 11, 17, 20, 23, 41, 47, 51, 56, 59, 

82, 86, 100, 104, 110, 111, 124, 131, 132, 133, 142, 144, 145, 147, 159, 165, 167, 168, 171, 

179, 182, 186, 187, 190, 191, 192 e 195 no valor total de R$ 98.091,12 (noventa e oito mil 

noventa e um reais e doze centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 

nos lotes 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 27, 28, 29, 30, 39, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 64, 65, 

67, 70, 71, 72, 76, 81, 83, 89, 94, 97, 101, 102, 103, 106, 108, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 

139, 143, 148, 150, 152, 154, 172, 173, 175, 181 e 196 no valor total de R$ 119.220,84 

(cento e dezenove mil duzentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), GABRIELA 

HUBNER SILVERIO ME nos lotes 63, 66, 73, 85, 88, 98, 107, 137, 138, 149, 151, 153, 

170, 174 e 176 no valor total de R$ 21.442,19 (vinte e um mil quatrocentos e quarenta e 

dois reais e dezenove centavos), HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS 

EIRELI nos lotes 21, 26, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 48, 50, 60, 69, 77, 91, 92, 105, 126, 127, 

128, 129, 130, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 164, 166, 177 e 178 no valor total de R$ 

343.123,44 (trezentos e quarenta e três mil cento e vinte e três reais e quarenta e quatro 

centavos) e MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI nos lotes 2, 3, 9, 13, 

15, 19, 22, 24, 25, 34, 36, 40, 45, 46, 49, 62, 68, 74, 75, 78, 79, 80, 84, 87, 90, 93, 95, 96, 

99, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 169, 

180, 183, 184, 185, 188, 189, 193 e 194 no valor total de R$ 186.528,46 (cento e oitenta e 

seis mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos) 

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 17h, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial, Equipe de Apoio e 

Representantes Presentes. 

 

 

SAMUEL ALVES DA SILVA 

Pregoeiro 

 

 

 

ELIANE PEREIRA DE AGUIAR 

Apoio  
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ELZIMAR MOURA DIAS 

Apoio 

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

AGNES COMERCIAL LTDA - ME 

MARCIO PINTO DE ANDRADE  

 

 

CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 

GERALDO FERNANDES ALVES  

 

 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME 

DANILO SANTOS ROSA  

 

 

HUMAITÁ COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI 

ROMULO JOSE FACCINI 

 

 

MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI 

LUCAS CAMPOS DE MELO 

 


