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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um às 09h00, reuniram, 

a Pregoeira Oficial deste Órgão, Srta CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM  e 

membros da Equipe de Apoio Srªs ELIANE PEREIRA DE AGUIAR e JOELMA DUTRA 

DOS REIS PIMENTEL, designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 

072/2021, de 08/02/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02,  para 

realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 11/2021, referente ao Processo 

nº 3332/2020. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de utensílios 

domésticos. Em conformidade com às disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a 

sessão pública e efetuou o credenciamento de interessados, neste momento foi identificado 

que a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo da empresa 

DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA –ME constava data de emissão de 16 de setembro de 

2020, fato este que foi questionado pela empresa ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS 

EIRELI ME, desta forma foi diligênciado pela Pregoeira e Equipe de Apoio a atualização 

da certidão no site oficial do Simples Nacional (em anexo). A seguir foram recebidos os 

envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de habilitação. Procedeu-se 

à abertura dos envelopes de propostas de preços e logo em seguida foi efetuado o registro 

dos preços apresentados pelos respectivos licitantes no sistema informatizado próprio do 

Pregão Presencial, porém a Proposta de Preços da empresa: DISTRIBRINQ COMERCIAL 

LTDA –ME não foi lançada no sistema pelo motivo de ter vindo preenchida sem o prazo de 

validade - exigência explicita do edital no item 6.1.1, II – sendo DESCLASSIFICADA, 

conforme item 6.3 do edital.  As demais 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: 

ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 

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

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

de lance", 10 por "Declínio de lance", 13 por "Declínio de lance", 15 por "COTAR 

MARCA QUE NÃO ATENDE A DESCRIÇÃO DO ITEM", 16 por "Valor inexequível", 

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

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

"Declínio de lance", 24 por "Declínio de lance", 26 por "Declínio de lance", 27 por "Não 

cotar todos os itens", 28 por "Valor inexequível", 30 por "Declínio de lance", 31 por 

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

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

inexequível", 38 por "Valor inexequível", 39 por "Valor inexequível", 40 por "Declínio de 

lance", 41 por "Declínio de lance", 42 por "COTAR PRODUTO QUE NÃO ATENDE A 

DESCRIÇÃO", 43 por "Declínio de lance", 44 por "Valor inexequível", 45 por "Não cotar 

todos os itens", 46 por "Não cotar todos os itens", 47 por "Declínio de lance", 48 por 

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

inexequível", 52 por "Não cotar todos os itens", 53 por "Declínio de lance", 54 por 
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"Declínio de lance", 55 por "Declínio de lance", 57 por "Valor inexequível", 58 por "Valor 

inexequível", 59 por "Não cotar todos os itens", 60 por "Valor inexequível", 63 por 

"Declínio de lance" e 65 por "Declínio de lance", BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI nos lotes 1 por "Valor inexequível", 2 por "Não cotar todos os 

itens", 3 por "Declínio de lance", 4 por "Não cotar todos os itens", 5 por "Não cotar todos 

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

lance", 9 por "Não cotar todos os itens", 10 por "Não cotar todos os itens", 11 por "Não 

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

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

17 por "Declínio de lance", 18 por "Não cotar todos os itens", 20 por "Não cotar todos os 

itens", 22 por "Não cotar todos os itens", 23 por "Valor inexequível", 25 por "Não cotar 

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

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

34 por "Não cotar todos os itens", 36 por "Declínio de lance", 38 por "Declínio de lance", 

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

itens", 42 por "Declínio de lance", 43 por "Não cotar todos os itens", 44 por "Declínio de 

lance", 45 por "Declínio de lance", 46 por "Declínio de lance", 47 por "Não cotar todos os 

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

cotar todos os itens", 51 por "Declínio de lance", 52 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", 60 por "Declínio de lance", 61 por "Não cotar 

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

cotar todos os itens" e 65 por "Não cotar todos os itens", DISTRIBRINQ COMERCIAL 

LTDA nos lotes 1 por "Não cotar todos os itens", 2 por "Não cotar todos os itens", 3 por 

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

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

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

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

itens", 14 por "Não cotar todos os itens", 15 por "Não cotar todos os itens", 16 por "Não 

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

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

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

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

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

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

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

todos os itens", 35 por "Não cotar todos os itens", 36 por "Não cotar todos os itens", 37 por 

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

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

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

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

todos os itens", 48 por "Não cotar todos os itens", 49 por "Não cotar todos os itens", 50 por 
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"Não cotar todos os itens", 51 por "Não cotar todos os itens", 52 por "Não cotar todos os 

itens", 53 por "Não cotar todos os itens", 54 por "Não cotar todos os itens", 55 por "Não 

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

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

todos os itens", 61 por "Não cotar todos os itens", 62 por "Não cotar todos os itens", 63 por 

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

itens", F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE nos lotes 1 por 

"Declínio de lance", 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 "Valor inexequível", 

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

os itens", 11 por "Não cotar todos os itens", 12 por "Declínio de lance", 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 "Declínio de lance", 21 por "Não cotar todos os itens", 

23 por "Declínio de lance", 24 por "Não cotar todos os itens", 25 por "Não cotar todos os 

itens", 26 por "Não cotar todos os itens", 27 por "Não cotar todos os itens", 29 por 

"Declínio de lance", 30 por "Declínio de lance", 31 por "Não cotar todos os itens", 32 por 

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

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 "Não cotar 

todos os itens", 41 por "Não cotar todos os itens", 42 por "Não cotar todos os itens", 44 por 

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

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

cotar todos os itens", 50 por "Não cotar todos os itens", 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", 58 por "Não cotar todos os itens", 59 por 

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

"Valor inexequível", 63 por "Não cotar todos os itens", 64 por "Não cotar todos os itens" e 

65 por "Não cotar todos os itens", IUNA CONDIMENTOS LTDA nos lotes 1 por "Valor 

inexequível", 2 por "Declínio de lance", 3 por "Valor inexequível", 4 por "Declínio de 

lance", 5 por "Declínio de lance", 7 por "Declínio de lance", 8 por "Valor inexequível", 9 

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

"Declínio de lance", 13 por "Declínio de lance", 14 por "Declínio de lance", 17 por "Valor 

inexequível", 18 por "Não cotar todos os itens", 19 por "Não cotar todos os itens", 20 por 

"Declínio de lance", 21 por "Não cotar todos os itens", 22 por "Valor inexequível", 24 por 

"Valor inexequível", 25 por "Declínio de lance", 26 por "Não cotar todos os itens", 28 por 

"Declínio de lance", 29 por "Valor inexequível", 30 por "Declínio de lance", 31 por 

"Declínio de lance", 32 por "Valor inexequível", 33 por "Não cotar todos os itens", 35 por 

"Declínio de lance", 37 por "Declínio de lance", 40 por "Não cotar todos os itens", 41 por 

"COTAR UNIDADE EM VEZ DE CARTELA ", 43 por "Declínio de lance", 45 por "Não 

cotar todos os itens", 47 por "Declínio de lance", 50 por "Declínio de lance", 51 por "Valor 

inexequível", 52 por "Não cotar todos os itens", 53 por "Não cotar todos os itens", 56 por 
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"Declínio de lance", 57 por "Declínio de lance", 58 por "Declínio de lance", 59 por "Não 

cotar todos os itens", 60 por "COTAR PRODUTO QUE NÃO ATENDE A DESCRIÇÃO", 

61 por "Valor inexequível", 62 por "Valor inexequível" e 64 por "Declínio de lance" e RFL 

COMERCIAL LTDA nos lotes 3 por "Declínio de lance", 6 por "Declínio de lance", 8 por 

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

"Declínio de lance", 15 por "Declínio de lance", 16 por "Declínio de lance", 19 por 

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

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

lance", 27 por "Declínio de lance", 28 por "Declínio de lance", 29 por "Declínio de lance", 

32 por "Declínio de lance", 33 por "Declínio de lance", 34 por "Não cotar todos os itens", 

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

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

inexequível", 44 por "Declínio de lance", 46 por "Declínio de lance", 48 por "Declínio de 

lance", 49 por "Declínio de lance", 51 por "Declínio de lance", 52 por "Não cotar todos os 

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

56 por "Declínio de lance", 57 por "Declínio de lance", 58 por "Declínio de lance", 59 por 

"Declínio de lance", 61 por "Declínio de lance", 62 por "Declínio de lance", 63 por 

"Declínio de lance", 64 por "Declínio de lance" e 65 por "Declínio de lance" 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Os Lotes Lote 1 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.800,63 (um 

mil oitocentos reais e sessenta e três centavos) e não havendo mais lances para 

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

Lote 2 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.057,50 (um mil 

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 3 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.537,80 (um mil 

quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 1.537,00 (um mil quinhentos e trinta e 

sete reais), ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance R$ 

1.536,80 (um mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) e não 

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

Lote 4 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 104,70 (cento e quatro 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 5 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 935,00 (novecentos e 

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

do lote subsequente.  

Lote 6 Rodada 0: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 1.396,50 (um mil 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 5 

trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 7 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.115,00 (dois mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 8 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 6.680,00 (seis mil 

seiscentos e oitenta reais), F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS 

LTDA ME-MEE lance R$ 6.676,00 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais), 

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 6.672,00 

(seis mil seiscentos e setenta e dois reais).  

Lote 8 Rodada 2: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 6.668,00 (seis mil seiscentos e sessenta e oito reais), 

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 6.664,00 

(seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais).  

Lote 8 Rodada 3: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 6.660,00 (seis mil seiscentos e sessenta reais) e não 

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

Lote 9 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.754,00 (dois mil 

setecentos e cinquenta e quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 10 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 4.988,00 (quatro mil 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 11 Rodada 1: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 945,40 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) e não 

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

Lote 12 Rodada 1: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 3.998,75 (três mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco 

centavos), F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 3.997,50 (três mil novecentos e noventa e sete reais e 

cinquenta centavos).  

Lote 12 Rodada 2: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 3.996,25 (três mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco 

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

subsequente.  

Lote 13 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 4.800,00 (quatro mil 
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oitocentos reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 14 Rodada 1: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 2.322,00 (dois mil trezentos e vinte e dois reais).  

Lote 14 Rodada 2: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais) e não havendo mais lances para 

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

Lote 15 Rodada 1: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 11.172,00 (onze mil cento e setenta e dois reais), BARRA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 11.158,00 (onze mil 

cento e cinquenta e oito reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 

11.130,00 (onze mil cento e trinta reais).  

Lote 15 Rodada 2: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 11.116,00 (onze mil cento e dezesseis reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 11.102,00 (onze mil cento e dois reais).  

Lote 15 Rodada 3: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 11.088,00 (onze mil oitenta e oito reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 11.074,00 (onze mil setenta e quatro reais).  

Lote 15 Rodada 4: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 11.060,00 (onze mil sessenta reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 11.046,00 (onze mil quarenta e seis reais) 

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

subsequente.  

Lote 16 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 1.393,00 (um mil trezentos e noventa e três reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 1.392,65 (um mil trezentos e noventa e 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 17 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 258,90 (duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) 

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

subsequente.  

Lote 18 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 4.340,00 (quatro mil 

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

disputa do lote subsequente.  
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Lote 19 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 111,60 (cento e onze reais e sessenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 20 Rodada 1: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 2.464,50 (dois 

mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 2.449,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e 

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

subsequente.  

Lote 21 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais) e não havendo mais 

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

Lote 22 Rodada 0: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 500,00 (quinhentos reais) e não havendo mais lances para 

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

Lote 23 Rodada 0: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 359,60 

(trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 24 Rodada 0: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 240,38 (duzentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) e não 

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

Lote 25 Rodada 1: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 2.013,05 (dois mil treze reais e cinco centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 26 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.732,30 (um mil 

setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 1.732,13 (um mil setecentos e trinta e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 27 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 1.047,00 (um mil quarenta e sete reais), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 1.046,85 (um mil quarenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos).  

Lote 27 Rodada 2: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 1.045,50 (um mil quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 1.042,50 (um mil quarenta e dois 

reais e cinquenta centavos).  
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Lote 27 Rodada 3: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 1.041,00 (um mil quarenta e um reais), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 1.039,50 (um mil trinta e nove reais e cinquenta centavos).  

Lote 27 Rodada 4: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 1.038,00 (um mil trinta e oito reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA 

lance R$ 1.035,00 (um mil trinta e cinco reais).  

Lote 27 Rodada 5: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 1.033,50 (um mil trinta e três reais e cinquenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 1.005,00 (um mil cinco reais) e não 

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

Lote 28 Rodada 1: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 4.290,09 (quatro 

mil duzentos e noventa reais e nove centavos), F. C. A. MELO 

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 4.264,05 

(quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 4.257,54 (quatro mil duzentos e cinquenta e 

sete reais e cinquenta e quatro centavos).  

Lote 28 Rodada 2: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 4.251,03 (quatro 

mil duzentos e cinquenta e um reais e três centavos), F. C. A. MELO 

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 4.231,50 

(quatro mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 4.218,48 (quatro mil duzentos e dezoito reais 

e quarenta e oito centavos).  

Lote 28 Rodada 3: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 4.211,97 (quatro 

mil duzentos e onze reais e noventa e sete centavos), F. C. A. MELO 

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 4.198,95 

(quatro mil cento e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 4.166,40 (quatro mil cento e sessenta e seis 

reais e quarenta centavos).  

Lote 28 Rodada 4: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 4.159,89 (quatro 

mil cento e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), F. C. A. MELO 

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 4.133,85 

(quatro mil cento e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 4.101,30 (quatro mil cento e um reais e trinta 

centavos).  

 

Lote 28 Rodada 5: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 
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ME-MEE lance R$ 4.094,79 (quatro mil noventa e quatro reais e setenta e 

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

lote subsequente.  

Lote 29 Rodada 1: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 3.614,60 (três mil seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos).  

Lote 29 Rodada 2: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 3.318,86 (três mil trezentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) e não 

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

Lote 30 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.608,12 (um mil 

seiscentos e oito reais e doze centavos), F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E 

MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 1.606,50 (um mil seiscentos e seis 

reais e cinquenta centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 

1.605,96 (um mil seiscentos e cinco reais e noventa e seis centavos).  

Lote 30 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.603,80 (um mil 

seiscentos e três reais e oitenta centavos), F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS 

E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 1.593,00 (um mil quinhentos e 

noventa e três reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 1.590,30 (um 

mil quinhentos e noventa reais e trinta centavos).  

Lote 30 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.587,60 (um mil 

quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), F. C. A. MELO 

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 1.566,00 (um 

mil quinhentos e sessenta e seis reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance 

R$ 1.563,30 (um mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta centavos).  

Lote 30 Rodada 4: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.560,60 (um mil 

quinhentos e sessenta reais e sessenta centavos), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 1.557,90 (um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e 

noventa centavos).  

Lote 30 Rodada 5: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.539,00 (um mil 

quinhentos e trinta e nove reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 

1.537,92 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos).  

Lote 30 Rodada 6: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.533,60 (um mil 

quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 1.530,90 (um mil quinhentos e trinta reais e noventa 

centavos).  

Lote 30 Rodada 7: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.528,20 (um mil 

quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos), IUNA CONDIMENTOS 
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LTDA lance R$ 1.527,66 (um mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e 

seis centavos).  

Lote 30 Rodada 8: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.522,80 (um mil 

quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 1.522,26 (um mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e seis 

centavos).  

Lote 30 Rodada 9: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.512,00 (um mil 

quinhentos e doze reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 1.511,46 

(um mil quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos).  

Lote 30 Rodada 10: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.506,60 (um mil 

quinhentos e seis reais e sessenta centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA 

lance R$ 1.503,90 (um mil quinhentos e três reais e noventa centavos).  

Lote 30 Rodada 11: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.485,00 (um mil 

quatrocentos e oitenta e cinco reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance 

R$ 1.483,92 (um mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e dois 

centavos).  

Lote 30 Rodada 12: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.479,60 (um mil 

quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 1.478,52 (um mil quatrocentos e setenta e 

oito reais e cinquenta e dois centavos).  

Lote 30 Rodada 13: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.474,20 (um mil 

quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 1.473,12 (um mil quatrocentos e setenta e 

três reais e doze centavos).  

Lote 30 Rodada 14: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.468,80 (um mil 

quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 1.468,26 (um mil quatrocentos e sessenta e 

oito reais e vinte e seis centavos).  

Lote 30 Rodada 15: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.458,00 (um mil 

quatrocentos e cinquenta e oito reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance 

R$ 1.457,46 (um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis 

centavos).  

Lote 30 Rodada 16: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.431,00 (um mil 

quatrocentos e trinta e um reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 

1.430,46 (um mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).  

Lote 30 Rodada 17: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.404,00 (um mil 
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quatrocentos e quatro reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 

1.403,46 (um mil quatrocentos e três reais e quarenta e seis centavos).  

Lote 30 Rodada 18: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 

1.349,46 (um mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos).  

Lote 30 Rodada 19: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.296,00 (um mil 

duzentos e noventa e seis reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 

1.295,46 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos).  

Lote 30 Rodada 20: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.242,00 (um mil 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 31 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 4.264,00 (quatro mil 

duzentos e sessenta e quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 32 Rodada 1: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 5.427,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 5.426,40 (cinco mil quatrocentos e vinte e seis 

reais e quarenta centavos), BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI lance R$ 5.424,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais).  

Lote 32 Rodada 2: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 5.423,40 (cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e 

quarenta centavos), BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 5.421,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e um reais) e não havendo 

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

Lote 33 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 966,00 (novecentos e 

sessenta e seis reais), BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 964,80 (novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) e 

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

Lote 34 Rodada 0: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 170,81 (cento e 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 35 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 1.326,00 (um mil trezentos e vinte e seis reais) e não havendo mais 

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

Lote 36 Rodada 0: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 539,40 

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

Lote 37 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 802,20 (oitocentos e dois reais e vinte centavos) e não havendo mais 

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

Lote 38 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 3.955,16 (três mil 

novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), BARRA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 3.954,72 (três mil 

novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.953,40 (três mil novecentos e cinquenta 

e três reais e quarenta centavos).  

Lote 38 Rodada 2: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.952,96 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e 

seis centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.952,52 (três mil 

novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).  

Lote 38 Rodada 3: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.951,20 (três mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.950,76 (três mil 

novecentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 4: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.949,88 (três mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.949,00 (três mil 

novecentos e quarenta e nove reais).  

Lote 38 Rodada 5: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.948,56 (três mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e 

seis centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.948,12 (três mil 

novecentos e quarenta e oito reais e doze centavos).  

Lote 38 Rodada 6: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.946,80 (três mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.946,36 (três mil 

novecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 7: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.945,92 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e 

dois centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.945,48 (três mil 

novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).  

Lote 38 Rodada 8: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.944,60 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta 
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centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.944,16 (três mil 

novecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos).  

Lote 38 Rodada 9: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.943,72 (três mil novecentos e quarenta e três reais e setenta e dois 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.943,28 (três mil 

novecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos).  

Lote 38 Rodada 10: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.942,40 (três mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.941,96 (três mil 

novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 11: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.940,20 (três mil novecentos e quarenta reais e vinte centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.939,76 (três mil novecentos e 

trinta e nove reais e setenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 12: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.938,00 (três mil novecentos e trinta e oito reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.933,60 (três mil novecentos e trinta e três 

reais e sessenta centavos).  

Lote 38 Rodada 13: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.929,20 (três mil novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.928,76 (três mil novecentos e 

vinte e oito reais e setenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 14: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.927,00 (três mil novecentos e vinte e sete reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.926,56 (três mil novecentos e vinte e seis 

reais e cinquenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 15: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.924,80 (três mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.924,36 (três mil 

novecentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 16: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.922,60 (três mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.922,16 (três mil 

novecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos).  

Lote 38 Rodada 17: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.920,40 (três mil novecentos e vinte reais e quarenta centavos), 
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IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.919,96 (três mil novecentos e 

dezenove reais e noventa e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 18: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.918,20 (três mil novecentos e dezoito reais e vinte centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.917,76 (três mil novecentos e 

dezessete reais e setenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 19: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.916,00 (três mil novecentos e dezesseis reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.915,56 (três mil novecentos e quinze 

reais e cinquenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 20: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.913,80 (três mil novecentos e treze reais e oitenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.913,36 (três mil novecentos e treze reais 

e trinta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 21: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.911,60 (três mil novecentos e onze reais e sessenta centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.911,16 (três mil novecentos e 

onze reais e dezesseis centavos).  

Lote 38 Rodada 22: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.909,40 (três mil novecentos e nove reais e quarenta centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.907,20 (três mil novecentos e sete 

reais e vinte centavos).  

Lote 38 Rodada 23: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.905,00 (três mil novecentos e cinco reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.904,56 (três mil novecentos e quatro 

reais e cinquenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 24: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.902,80 (três mil novecentos e dois reais e oitenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.902,36 (três mil novecentos e dois reais e 

trinta e seis centavos).  

 

Lote 38 Rodada 25: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.900,60 (três mil novecentos reais e sessenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.900,16 (três mil novecentos reais e 

dezesseis centavos).  

Lote 38 Rodada 26: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
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lance R$ 3.898,40 (três mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.897,96 (três mil 

oitocentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 27: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.896,20 (três mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.893,56 (três mil oitocentos e 

noventa e três reais e cinquenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 28: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.891,80 (três mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.891,36 (três mil 

oitocentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 29: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.889,60 (três mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.889,16 (três mil 

oitocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos).  

Lote 38 Rodada 30: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.887,40 (três mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.886,96 (três mil 

oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 31: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.885,20 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.884,76 (três mil oitocentos e 

oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 32: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.883,00 (três mil oitocentos e oitenta e três reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.882,56 (três mil oitocentos e oitenta e 

dois reais e cinquenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 33: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.880,80 (três mil oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.880,36 (três mil oitocentos e 

oitenta reais e trinta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 34: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.878,60 (três mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.878,16 (três mil 

oitocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos).  

Lote 38 Rodada 35: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
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lance R$ 3.876,40 (três mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.872,00 (três mil 

oitocentos e setenta e dois reais).  

Lote 38 Rodada 36: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.867,60 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.865,40 (três mil 

oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).  

Lote 38 Rodada 37: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.863,20 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.845,60 (três mil oitocentos e 

quarenta e cinco reais e sessenta centavos).  

Lote 38 Rodada 38: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.843,40 (três mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.828,00 (três mil 

oitocentos e vinte e oito reais).  

Lote 38 Rodada 39: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.823,60 (três mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.822,72 (três mil oitocentos e vinte 

e dois reais e setenta e dois centavos).  

Lote 38 Rodada 40: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.821,40 (três mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.820,52 (três mil oitocentos e vinte 

reais e cinquenta e dois centavos).  

Lote 38 Rodada 41: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.819,20 (três mil oitocentos e dezenove reais e vinte centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.818,32 (três mil oitocentos e 

dezoito reais e trinta e dois centavos).  

Lote 38 Rodada 42: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.817,00 (três mil oitocentos e dezessete reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.816,56 (três mil oitocentos e dezesseis 

reais e cinquenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 43: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.814,80 (três mil oitocentos e quatorze reais e oitenta centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.813,92 (três mil oitocentos e treze 

reais e noventa e dois centavos).  

Lote 38 Rodada 44: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
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lance R$ 3.812,60 (três mil oitocentos e doze reais e sessenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.811,72 (três mil oitocentos e onze reais e 

setenta e dois centavos).  

Lote 38 Rodada 45: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.810,40 (três mil oitocentos e dez reais e quarenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.808,20 (três mil oitocentos e oito reais e 

vinte centavos).  

Lote 38 Rodada 46: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.806,00 (três mil oitocentos e seis reais), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 3.805,56 (três mil oitocentos e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos).  

Lote 38 Rodada 47: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.803,80 (três mil oitocentos e três reais e oitenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.792,80 (três mil setecentos e noventa e 

dois reais e oitenta centavos).  

Lote 38 Rodada 48: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.790,60 (três mil setecentos e noventa reais e sessenta centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.789,28 (três mil setecentos e 

oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).  

Lote 38 Rodada 49: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.788,40 (três mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.784,00 (três mil 

setecentos e oitenta e quatro reais).  

Lote 38 Rodada 50: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.779,60 (três mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.777,40 (três mil 

setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).  

Lote 38 Rodada 51: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.775,20 (três mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.773,00 (três mil setecentos e 

setenta e três reais).  

Lote 38 Rodada 52: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.770,80 (três mil setecentos e setenta reais e oitenta centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.770,36 (três mil setecentos e 

setenta reais e trinta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 53: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
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lance R$ 3.768,60 (três mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.766,40 (três mil 

setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).  

Lote 38 Rodada 54: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.762,00 (três mil setecentos e sessenta e dois reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.761,56 (três mil setecentos e sessenta e 

um reais e cinquenta e seis centavos).  

Lote 38 Rodada 55: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.759,80 (três mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.757,60 (três mil 

setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).  

Lote 38 Rodada 56: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.753,20 (três mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.748,80 (três mil 

setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).  

Lote 38 Rodada 57: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.744,40 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.740,00 (três mil 

setecentos e quarenta reais).  

Lote 38 Rodada 58: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.735,60 (três mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.731,20 (três mil 

setecentos e trinta e um reais e vinte centavos).  

Lote 38 Rodada 59: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.726,80 (três mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.722,40 (três mil setecentos e vinte 

e dois reais e quarenta centavos).  

Lote 38 Rodada 60: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.718,00 (três mil setecentos e dezoito reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.713,60 (três mil setecentos e treze reais e 

sessenta centavos).  

Lote 38 Rodada 61: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.709,20 (três mil setecentos e nove reais e vinte centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.704,80 (três mil setecentos e quatro reais 

e oitenta centavos).  

Lote 38 Rodada 62: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
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lance R$ 3.700,40 (três mil setecentos reais e quarenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.696,00 (três mil seiscentos e noventa e 

seis reais).  

Lote 38 Rodada 63: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.691,60 (três mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta 

centavos), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.695,12 (três mil 

seiscentos e noventa e cinco reais e doze centavos).  

Lote 38 Rodada 64: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.690,72 (três 

mil seiscentos e noventa reais e setenta e dois centavos), BARRA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 3.689,40 (três mil 

seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos).  

Lote 38 Rodada 65: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.687,20 (três 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), BARRA COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 3.685,00 (três mil seiscentos e 

oitenta e cinco reais).  

Lote 38 Rodada 66: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.652,00 (três 

mil seiscentos e cinquenta e dois reais), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 3.647,60 (três mil seiscentos e quarenta 

e sete reais e sessenta centavos).  

Lote 38 Rodada 67: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.625,60 (três 

mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), BARRA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 3.621,20 (três mil 

seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos).  

Lote 38 Rodada 68: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.616,80 (três 

mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 3.612,40 (três mil seiscentos e doze 

reais e quarenta centavos).  

Lote 38 Rodada 69: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.608,00 (três 

mil seiscentos e oito reais), BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI lance R$ 3.603,60 (três mil seiscentos e três reais e sessenta 

centavos).  

Lote 38 Rodada 70: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.601,40 (três 

mil seiscentos e um reais e quarenta centavos), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 3.599,20 (três mil quinhentos e noventa 

e nove reais e vinte centavos).  

Lote 38 Rodada 71: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.594,80 (três 
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mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), BARRA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 3.590,40 (três mil 

quinhentos e noventa reais e quarenta centavos).  

Lote 38 Rodada 72: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.586,00 (três 

mil quinhentos e oitenta e seis reais), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 3.581,60 (três mil quinhentos e oitenta e 

um reais e sessenta centavos).  

Lote 38 Rodada 73: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.577,20 (três 

mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos), BARRA COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 3.572,80 (três mil quinhentos e 

setenta e dois reais e oitenta centavos).  

Lote 38 Rodada 74: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.564,00 (três 

mil quinhentos e sessenta e quatro reais), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 3.559,60 (três mil quinhentos e 

cinquenta e nove reais e sessenta centavos).  

Lote 38 Rodada 75: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.542,00 (três 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 39 Rodada 0: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 2.998,80 (dois 

mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 40 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.598,25 (dois mil 

quinhentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) e não havendo mais 

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

Lote 41 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.125,00 (um mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 42 Rodada 0: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 299,00 

(duzentos e noventa e nove reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 43 Rodada 1: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 123,95 (cento e vinte e três reais e noventa 

e cinco centavos).  

Lote 43 Rodada 2: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 120,00 (cento e vinte reais), IUNA CONDIMENTOS 
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LTDA lance R$ 119,95 (cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos).  

Lote 43 Rodada 3: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 115,00 (cento e quinze reais), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 114,95 (cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos).  

Lote 43 Rodada 4: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 110,00 (cento e dez reais), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 109,95 (cento e nove reais e noventa e cinco centavos).  

Lote 43 Rodada 5: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 105,00 (cento e cinco reais), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 99,95 (noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).  

Lote 43 Rodada 6: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 95,00 (noventa e cinco reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 44 Rodada 0: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 233,82 

(duzentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) e não havendo mais 

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

Lote 45 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 33.915,00 (trinta e três mil novecentos e quinze reais), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 33.630,00 (trinta e três mil seiscentos e trinta 

reais).  

Lote 45 Rodada 2: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 33.345,00 (trinta e três mil trezentos e quarenta e cinco reais), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 32.490,00 (trinta e dois mil quatrocentos e 

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

lote subsequente.  

Lote 46 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 139,60 (cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 139,58 (cento e trinta e nove reais e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 47 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 6.552,00 (seis mil 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 48 Rodada 1: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 12.873,52 (doze 

mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 12.848,00 (doze mil oitocentos e quarenta e 
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oito reais).  

Lote 48 Rodada 2: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 12.847,12 (doze 

mil oitocentos e quarenta e sete reais e doze centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 12.760,00 (doze mil setecentos e sessenta reais).  

Lote 48 Rodada 3: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 12.759,12 (doze 

mil setecentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 12.672,00 (doze mil seiscentos e setenta e dois reais).  

Lote 48 Rodada 4: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 12.671,12 (doze 

mil seiscentos e setenta e um reais e doze centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 12.584,00 (doze mil quinhentos e oitenta e quatro reais).  

Lote 48 Rodada 5: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 12.583,12 (doze 

mil quinhentos e oitenta e três reais e doze centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 12.496,00 (doze mil quatrocentos e noventa e seis reais).  

Lote 48 Rodada 6: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 12.495,12 (doze 

mil quatrocentos e noventa e cinco reais e doze centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 12.408,00 (doze mil quatrocentos e oito reais).  

Lote 48 Rodada 7: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 12.407,12 (doze 

mil quatrocentos e sete reais e doze centavos), RFL COMERCIAL LTDA 

lance R$ 12.320,00 (doze mil trezentos e vinte reais).  

Lote 48 Rodada 8: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 12.319,12 (doze 

mil trezentos e dezenove reais e doze centavos), RFL COMERCIAL LTDA 

lance R$ 12.232,00 (doze mil duzentos e trinta e dois reais).  

Lote 48 Rodada 9: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 12.231,12 (doze 

mil duzentos e trinta e um reais e doze centavos), RFL COMERCIAL LTDA 

lance R$ 12.144,00 (doze mil cento e quarenta e quatro reais).  

Lote 48 Rodada 10: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 12.143,12 

(doze mil cento e quarenta e três reais e doze centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 12.056,00 (doze mil cinquenta e seis reais).  

Lote 48 Rodada 11: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 12.055,12 

(doze mil cinquenta e cinco reais e doze centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 49 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.633,40 (dois mil 

seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 2.633,34 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e 

quatro centavos).  

Lote 49 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.580,00 (dois mil 
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quinhentos e oitenta reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 2.520,00 

(dois mil quinhentos e vinte reais).  

Lote 49 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.460,00 (dois mil 

quatrocentos e sessenta reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 

2.454,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais).  

Lote 49 Rodada 4: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.400,00 (dois mil 

quatrocentos reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 2.399,94 (dois 

mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).  

Lote 49 Rodada 5: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.399,88 (dois mil 

trezentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 2.399,70 (dois mil trezentos e noventa e 

nove reais e setenta centavos).  

Lote 49 Rodada 6: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.399,64 (dois mil 

trezentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 2.399,40 (dois mil trezentos e noventa e 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 50 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 6.534,00 (seis mil 

quinhentos e trinta e quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 51 Rodada 1: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 699,20 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte 

centavos), BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 

694,60 (seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).  

Lote 51 Rodada 2: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), BARRA COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 685,40 (seiscentos e oitenta e cinco 

reais e quarenta centavos).  

Lote 51 Rodada 3: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 680,80 (seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos), 

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 671,60 

(seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos).  

Lote 51 Rodada 4: F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais) e não 

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

Lote 52 Rodada 0: lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, 
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iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 53 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 192,40 (cento e noventa e dois reais e quarenta centavos) e não 

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

Lote 54 Rodada 1: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 797,80 (setecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 797,60 (setecentos e noventa e sete reais e 

sessenta centavos).  

Lote 54 Rodada 2: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA 

lance R$ 795,80 (setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 3: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance 

R$ 779,80 (setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 4: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance 

R$ 769,80 (setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 5: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 763,80 (setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 6: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance 

R$ 759,80 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 7: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA 

lance R$ 749,80 (setecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 8: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 742,00 (setecentos e quarenta e dois reais), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 741,80 (setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 9: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA lance 

R$ 739,80 (setecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 10: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME 

lance R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA 

lance R$ 729,80 (setecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 11: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME 
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lance R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 723,80 (setecentos e vinte e três reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 12: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME 

lance R$ 721,00 (setecentos e vinte e um reais), IUNA CONDIMENTOS 

LTDA lance R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 13: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME 

lance R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA 

lance R$ 719,80 (setecentos e dezenove reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 14: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME 

lance R$ 710,00 (setecentos e dez reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA 

lance R$ 709,80 (setecentos e nove reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 15: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME 

lance R$ 704,00 (setecentos e quatro reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA 

lance R$ 705,80 (setecentos e cinco reais e oitenta centavos).  

Lote 54 Rodada 16: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 702,00 

(setecentos e dois reais), ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME 

lance R$ 700,00 (setecentos reais).  

Lote 54 Rodada 17: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 699,80 

(seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 55 Rodada 1: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 1.698,60 (um mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 1.692,90 (um mil seiscentos e 

noventa e dois reais e noventa centavos).  

Lote 55 Rodada 2: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 1.653,00 (um mil seiscentos e cinquenta e três reais), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 1.652,43 (um mil seiscentos e cinquenta e 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 56 Rodada 0: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 3.650,10 (três mil seiscentos e cinquenta reais e dez centavos) e não 

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

Lote 57 Rodada 1: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 16.295,68 

(dezesseis mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), 

RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 16.258,56 (dezesseis mil duzentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), F. C. A. MELO 
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EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 15.961,60 

(quinze mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).  

Lote 57 Rodada 2: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 15.924,48 

(quinze mil novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 15.590,40 (quinze mil quinhentos e noventa 

reais e quarenta centavos), F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E 

MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 15.219,20 (quinze mil duzentos e 

dezenove reais e vinte centavos).  

Lote 57 Rodada 3: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 15.182,08 

(quinze mil cento e oitenta e dois reais e oito centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 14.848,00 (quatorze mil oitocentos e quarenta e oito reais), F. 

C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 

14.662,40 (quatorze mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta 

centavos).  

Lote 57 Rodada 4: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 14.625,28 

(quatorze mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), F. C. A. 

MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 

14.476,80 (quatorze mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).  

Lote 57 Rodada 5: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 14.439,68 

(quatorze mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), F. 

C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 

14.105,60 (quatorze mil cento e cinco reais e sessenta centavos).  

Lote 57 Rodada 6: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 14.068,48 

(quatorze mil sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), F. C. A. MELO 

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 13.734,40 

(treze mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).  

Lote 57 Rodada 7: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 13.697,28 (treze 

mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), F. C. A. MELO 

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 13.363,20 

(treze mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos).  

Lote 57 Rodada 8: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 13.326,08 (treze 

mil trezentos e vinte e seis reais e oito centavos), F. C. A. MELO 

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 13.177,60 

(treze mil cento e setenta e sete reais e sessenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 58 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
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lance R$ 493,50 (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) e 

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

Lote 59 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 355,60 (trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) e não 

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

Lote 60 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 28.730,00 (vinte e 

oito mil setecentos e trinta reais), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 28.713,00 (vinte e oito mil setecentos e 

treze reais), F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA 

ME-MEE lance R$ 28.645,00 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta e cinco 

reais).  

Lote 60 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 28.560,00 (vinte e 

oito mil quinhentos e sessenta reais), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 28.543,00 (vinte e oito mil quinhentos e 

quarenta e três reais).  

Lote 60 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 28.390,00 (vinte e 

oito mil trezentos e noventa reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 61 Rodada 1: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 5.045,13 (cinco mil quarenta e cinco reais e treze centavos), F. C. A. 

MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE lance R$ 

4.959,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais).  

Lote 61 Rodada 2: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 4.958,13 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) e 

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

Lote 62 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.708,90 (três mil setecentos e oito reais e noventa centavos), 

ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance R$ 3.707,73 (três 

mil setecentos e sete reais e setenta e três centavos).  

Lote 62 Rodada 2: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.685,50 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 

centavos), ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance R$ 

3.684,33 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).  

Lote 62 Rodada 3: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 3.673,80 (três mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos), 

ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance R$ 3.672,63 (três 
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mil seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) e não havendo 

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

Lote 63 Rodada 1: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 3.362,04 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), 

IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.356,38 (três mil trezentos e 

cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), RFL COMERCIAL LTDA 

lance R$ 3.350,72 (três mil trezentos e cinquenta reais e setenta e dois 

centavos).  

Lote 63 Rodada 2: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.345,06 (três 

mil trezentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 3.339,40 (três mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta 

centavos).  

Lote 63 Rodada 3: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.333,74 (três 

mil trezentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 3.328,08 (três mil trezentos e vinte e oito reais 

e oito centavos).  

Lote 63 Rodada 4: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.322,42 (três 

mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 3.316,76 (três mil trezentos e dezesseis reais e 

setenta e seis centavos).  

Lote 63 Rodada 5: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.311,10 (três 

mil trezentos e onze reais e dez centavos), RFL COMERCIAL LTDA lance 

R$ 3.305,44 (três mil trezentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos).  

 

Lote 63 Rodada 6: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.299,78 (três 

mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 3.294,12 (três mil duzentos e noventa e quatro 

reais e doze centavos).  

Lote 63 Rodada 7: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.282,80 (três 

mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 3.277,14 (três mil duzentos e setenta e sete reais e quatorze 

centavos).  

Lote 63 Rodada 8: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.271,48 (três 

mil duzentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 3.265,82 (três mil duzentos e sessenta e cinco 

reais e oitenta e dois centavos).  
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Lote 63 Rodada 9: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.260,16 (três 

mil duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 3.254,50 (três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta centavos).  

Lote 63 Rodada 10: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.248,84 (três 

mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 3.243,18 (três mil duzentos e quarenta e três 

reais e dezoito centavos).  

Lote 63 Rodada 11: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.237,52 (três 

mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 3.231,86 (três mil duzentos e trinta e um reais 

e oitenta e seis centavos).  

Lote 63 Rodada 12: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.226,20 (três 

mil duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), RFL COMERCIAL LTDA 

lance R$ 3.220,54 (três mil duzentos e vinte reais e cinquenta e quatro 

centavos).  

Lote 63 Rodada 13: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.214,88 (três 

mil duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 3.209,22 (três mil duzentos e nove reais e vinte e dois 

centavos).  

Lote 63 Rodada 14: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.197,90 (três 

mil cento e noventa e sete reais e noventa centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 3.192,24 (três mil cento e noventa e dois reais e vinte e quatro 

centavos).  

Lote 63 Rodada 15: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.186,58 (três 

mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 3.180,92 (três mil cento e oitenta reais e 

noventa e dois centavos).  

Lote 63 Rodada 16: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.175,26 (três 

mil cento e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 3.169,60 (três mil cento e sessenta e nove reais e sessenta 

centavos).  

Lote 63 Rodada 17: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.163,94 (três 

mil cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 3.141,30 (três mil cento e quarenta e um reais 

e trinta centavos).  
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Lote 63 Rodada 18: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.135,64 (três 

mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 3.016,78 (três mil dezesseis reais e setenta e 

oito centavos).  

Lote 63 Rodada 19: IUNA CONDIMENTOS LTDA lance R$ 3.011,12 (três 

mil onze reais e doze centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 64 Rodada 0: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 279,68 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e não 

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

Lote 65 Rodada 1: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 521,64 (quinhentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA lance R$ 521,58 (quinhentos e vinte e um reais e 

cinquenta e oito centavos).  

Lote 65 Rodada 2: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME lance 

R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), IUNA CONDIMENTOS LTDA 

lance R$ 515,94 (quinhentos e quinze reais e noventa e quatro centavos).  
Não obtiveram lances os lotes 06, 09, 13, 18, 22, 23, 24, 31, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 56 e 64 

mantendo o valor da proposta inicial. Os Lotes 07, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 47, 48, 49, 50, 54, 

55, 63 e 65 ficaram acima do valor estimado e por este motivo, os autos será encaminhado 

à Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças para manifestação. O lote 52 

ficou deserto.  

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME nos lotes 3, 11, 12, 14, 25, 29, 56, 

61, 62 e 64 no valor total de R$ 26.690,90 (vinte e seis mil seiscentos e noventa reais e 

noventa centavos), BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI nos lotes 19, 

21, 24, 26, 32, 33, 35, 37, 53, 58 e 59 no valor total de R$ 12.523,61 (doze mil quinhentos 

e vinte e três reais e sessenta e um centavos), F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E 

MÁQUINAS LTDA ME-MEE nos lotes 8, 22, 28, 43, 51 e 57 no valor total de R$ 

25.171,39 (vinte e cinco mil cento e setenta e um reais e trinta e nove centavos), IUNA 

CONDIMENTOS LTDA nos lotes 6, 15, 16, 23, 27, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 49, 54, 

55, 63 e 65 no valor total de R$ 43.456,97 (quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e 

seis reais e noventa e sete centavos) e RFL COMERCIAL LTDA nos lotes 1, 2, 4, 5, 7, 9, 

10, 13, 17, 18, 20, 30, 31, 40, 41, 45, 47, 50 e 60 no valor total de R$ 108.797,98 (cento e 

oito mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos). Não há cadastro de 

reserva. 

A empresa FCA MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME no lote 15 (caneca 

em vidro transparente – descrição: - caneca para aluno em vidro temperado; 

incolor/transparente; com alça no mesmo material que propicie segurança para o manuseio; 
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dimensões aprox.: capacidade 330 ml; altura 10cm; diâmetro da boca 08cm; espessura 

3mm; paredes internas e externas lisas sem reentrâncias ou ressaltos; unidade de 

fornecimento: unidade) pede para registrar que a marca apresentada pela arrematante IUNA 

CONDIMENTOS LTDA não atende a descrição do edital no requisito CAPACIDADE  e 

não é VIDRO TEMPERADO, segundo a empresa a marca NADIR não atende a descrição. 

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 15h, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial, Equipe de Apoio e 

Representantes Presentes. 

 

 

CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM 

Pregoeira 

 

 

 

JOELMA DUTRA DOS REIS PIMENTEL 

Apoio  

 

 

 

ELIANE PEREIRA DE AGUIAR 

Apoio  

 

 

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

 

ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME 

ADRIANO COLONA PEREIRA (ausente) 

 

 

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

MAICON SILVA DE OLIVEIRA (ausente) 
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DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA 

(envelope enviado pelos correios) 

 

 

F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME-MEE 

CARLOS ALBERTO SOARES MELO  

 

 

IUNA CONDIMENTOS LTDA 

GEDEAO NASCIMENTO MENDES CASCINE GOMES  

 

 

RFL COMERCIAL LTDA 

RONALDO FRANCISCO LAMBERT  
 


