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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2021 
Aos vinte e primeiro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um às 09:00, 

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

e membros da Equipe de Apoio Srªs ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM e 

KEDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMOTEO, designados pelo Prefeito Municipal, através 

da Portaria nº 274/2021, de 03/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei 

10.520/02,  para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 0045/2021, 

referente ao Processo nº 1736/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura 

aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal e descartáveis  Em conformidade com 

às disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública e efetuou o 

credenciamento de interessados. A seguir foram recebidos os envelopes contendo as 

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

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

apresentados pelos respectivos licitantes no sistema informatizado próprio do Pregão 

Presencial. As proponentes foram classificadas de acordo com o disposto nos incisos VIII e 

IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. Após essa fase, foi iniciada a fase competitiva e as 

licitantes convocadas para apresentação de lances, sendo registrados no histórico que, ao 

final da sessão, produziram os seguintes resultados: 

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI nos lotes 1 por 

"Não cotar todos os itens", 3 por "Declínio de lance", 4 por "Valor inexequível", 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", 15 por "Não cotar todos os itens", 16 por "Declínio 

de lance", 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", 21 por "Não cotar todos os 

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

cotar todos os itens", 33 por "Valor inexequível", 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 "Declínio de lance", 42 por "Declínio 

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

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

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

itens", 51 por "Não cotar todos os itens", 52 por "Declínio de lance", 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", 59 por "Não cotar todos os itens", 60 por 

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

os itens", 63 por "Não cotar todos os itens", 64 por "Não cotar todos os itens", 65 por 

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

os itens", 68 por "Não cotar todos os itens", 69 por "Não cotar todos os itens", 70 por 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 2 

"Declínio de lance", 71 por "Não cotar todos os itens", 75 por "Não cotar todos os 

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

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

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

de lance", 84 por "Declínio de lance", 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 

"Não cotar todos os itens", 91 por "Não cotar todos os itens", 92 por "Não cotar todos 

os itens", 93 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR VALOR 

EQUIVOCADO", 95 por "Declínio de lance", 99 por "Não cotar todos os itens", 100 

por "Não cotar todos os itens", 101 por "Não cotar todos os itens", 102 por "Não 

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

itens", 105 por "Não cotar todos os itens", 106 por "Valor inexequível", 107 por "Não 

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

itens", 110 por "Valor inexequível", 111 por "Não cotar todos os itens", 112 por 

"Declínio de lance" e 113 por "Não cotar todos os itens", BRUNA CAMPOS COSTA 

DE MELO - 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 "Declínio de lance", 9 por "Declínio de lance", 10 por 

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

"Declínio de lance", 15 por "Declínio de lance", 16 por "Declínio de lance", 17 por 

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

"Declínio de lance", 21 por "Declínio de lance", 24 por "Declínio de lance", 25 por 

"Declínio de lance", 26 por "Declínio de lance", 28 por "Não cotar todos os itens", 33 

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

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

cotar todos os itens", 51 por "Declínio de lance", 52 por "Não cotar todos os itens", 57 

por "Não cotar todos os itens", 58 por "A PEDIDO DA EMPRESA POR COTAR 

VALOR EQUIVOCADO", 60 por "Declínio de lance", 61 por "Declínio de lance", 62 

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

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

itens", 68 por "Declínio de lance", 69 por "Declínio de lance", 71 por "Declínio de 

lance", 72 por "Declínio de lance", 73 por "Declínio de lance", 74 por "Declínio de 

lance", 76 por "Não cotar todos os itens", 78 por "Declínio de lance", 79 por 

"Declínio de lance", 81 por "Declínio de lance", 85 por "Declínio de lance", 88 por "A 

PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR VALOR EQUIVOCADO", 90 por 

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

por "A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR VALOR EQUIVOCADO", 94 por 

"Declínio de lance", 95 por "Valor inexequível", 96 por "Declínio de lance", 97 por 

"Valor inexequível", 98 por "Valor inexequível", 99 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR VALOR EQUIVOCADO", 102 por "Declínio de lance", 

103 por "Declínio de lance", 104 por "Declínio de lance", 105 por "Declínio de lance", 

106 por "Declínio de lance", 107 por "Declínio de lance", 110 por "Declínio de lance", 
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111 por "Declínio de lance" e 113 por "Valor inexequível", CAZELE SPORT LTDA - 

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

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

por "Valor inexequível", 8 por "Não cotar todos os itens", 9 por "Valor inexequível", 

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 "Valor inexequível", 15 por "Não 

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

"Declínio de lance", 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 "Declínio de 

lance", 26 por "Não cotar todos os itens", 27 por "Não cotar todos os itens", 28 por 

"Não cotar todos os itens", 29 por "Declínio de lance", 30 por "Valor inexequível", 31 

por "Não cotar todos os itens", 32 por "Valor inexequível", 33 por "Valor 

inexequível", 34 por "Não cotar todos os itens", 35 por "Não cotar todos os itens", 36 

por "Valor inexequível", 37 por "Valor inexequível", 38 por "Valor inexequível", 39 

por "Valor inexequível", 40 por "Valor inexequível", 41 por "Valor inexequível", 42 

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

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

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

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

"Não cotar todos os itens", 54 por "Não cotar todos os itens", 55 por "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", 60 por "Declínio de lance", 61 

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

inexequível", 64 por "Valor inexequível", 65 por "Valor inexequível", 66 por "Não 

cotar todos os itens", 67 por "Não cotar todos os itens", 68 por "Não cotar todos os 

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

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

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

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

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

itens", 82 por "Valor inexequível", 83 por "Valor inexequível", 84 por "Valor 

inexequível", 85 por "Valor inexequível", 86 por "Não cotar todos os itens", 87 por 

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

inexequível", 90 por "Não cotar todos os itens", 91 por "Não cotar todos os itens", 92 

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

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

"Valor inexequível", 98 por "Valor inexequível", 99 por "Não cotar todos os itens", 

100 por "Não cotar todos os itens", 101 por "Não cotar todos os itens", 102 por "Não 

cotar todos os itens", 104 por "Não cotar todos os itens", 105 por "Não cotar todos os 

itens", 106 por "Valor inexequível", 107 por "Não cotar todos os itens", 108 por "Não 

cotar todos os itens", 109 por "Não cotar todos os itens", 110 por "Valor inexequível", 
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111 por "Não cotar todos os itens", 112 por "Valor inexequível" e 113 por "Valor 

inexequível", RFL COMERCIAL LTDA nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por 

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

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

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

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

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

por "Não cotar todos os itens", 25 por "Valor inexequível", 27 por "Declínio de 

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

"Valor inexequível", 31 por "Declínio de lance", 32 por "Declínio de lance", 34 por 

"Declínio de lance", 35 por "Declínio de lance", 37 por "Declínio de lance", 38 por 

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

"Declínio de lance", 42 por "Declínio de lance", 43 por "Declínio de lance", 44 por 

"Declínio de lance", 45 por "Declínio de lance", 46 por "Declínio de lance", 47 por 

"Declínio de lance", 48 por "Declínio de lance", 49 por "Declínio de lance", 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", 63 por "Valor inexequível", 64 por "Valor inexequível", 65 por 

"Valor inexequível", 66 por "Declínio de lance", 68 por "Declínio de lance", 70 por 

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

"Valor inexequível", 74 por "Valor inexequível", 75 por "Declínio de lance", 76 por 

"Não cotar todos os itens", 77 por "Declínio de lance", 79 por "Declínio de lance", 80 

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

por "Valor inexequível", 84 por "Valor inexequível", 85 por "Valor inexequível", 86 

por "Declínio de lance", 87 por "Declínio de lance", 89 por "Declínio de lance", 92 

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

lance", 95 por "Declínio de lance", 96 por "Declínio de lance", 97 por "Declínio de 

lance", 98 por "Declínio de lance", 99 por "Não cotar todos os itens", 100 por "Não 

cotar todos os itens", 101 por "Não cotar todos os itens", 103 por "Valor inexequível", 

104 por "Declínio de lance", 106 por "Declínio de lance", 107 por "Declínio de lance", 

108 por "Declínio de lance", 109 por "Declínio de lance", 110 por "Declínio de lance", 

111 por "Declínio de lance", 112 por "Valor inexequível" e 113 por "Declínio de 

lance", SOLARES UTILIDADES COMERCIO E FABRICAÇÃO 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", 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 "Valor inexequível", 16 por "Valor inexequível", 17 por 

"Valor inexequível", 18 por "Valor inexequível", 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 
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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 "Valor inexequível", 31 por "Valor inexequível", 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 "Valor 

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

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

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

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

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

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

de lance", 65 por "Declínio de lance", 66 por "Não cotar todos os itens", 67 por "Não 

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

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

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

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

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

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

"Valor inexequível", 83 por "Valor inexequível", 84 por "Não cotar todos os itens", 

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

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

itens", 90 por "Não cotar todos os itens", 91 por "Não cotar todos os itens", 92 por 

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

os itens", 95 por "Não cotar todos os itens", 96 por "Não cotar todos os itens", 97 por 

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

os itens", 100 por "Não cotar todos os itens", 101 por "Não cotar todos os itens", 102 

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

cotar todos os itens", 105 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 

"Declínio de lance" e 112 por "Valor inexequível" e SUELY HUBNER DE 

MIRANDA nos lotes 2 por "Declínio de lance", 3 por "Valor inexequível", 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", 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 "Valor inexequível", 19 por "Declínio de lance", 20 por 

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

"Declínio de lance", 24 por "Declínio de lance", 25 por "Valor inexequível", 26 por 
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"Declínio de lance", 27 por "Declínio de lance", 28 por "Não cotar todos os itens", 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", 35 por "Declínio de 

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

lance", 39 por "Declínio de lance", 40 por "Declínio de lance", 41 por "Valor 

inexequível", 42 por "Valor inexequível", 43 por "Valor inexequível", 44 por "Valor 

inexequível", 45 por "Valor inexequível", 46 por "Valor inexequível", 47 por "Valor 

inexequível", 50 por "Não cotar todos os itens", 51 por "Declínio de lance", 52 por 

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

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

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

por "Valor inexequível", 62 por "Declínio de lance", 67 por "Declínio de lance", 69 

por "Declínio de lance", 70 por "Declínio de lance", 72 por "Declínio de lance", 73 

por "Declínio de lance", 74 por "Declínio de lance", 75 por "Declínio de lance", 77 

por "Declínio de lance", 78 por "Declínio de lance", 80 por "Declínio de lance", 82 

por "Declínio de lance", 83 por "Declínio de lance", 84 por "Declínio de lance", 85 

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

por "Declínio de lance", 89 por "Declínio de lance", 90 por "Não cotar todos os 

itens", 91 por "Não cotar todos os itens", 92 por "Não cotar todos os itens", 94 por 

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

"Declínio de lance", 100 por "Declínio de lance", 101 por "Declínio de lance", 102 por 

"Declínio de lance", 103 por "Declínio de lance", 105 por "Declínio de lance", 108 por 

"Declínio de lance", 109 por "Valor inexequível", 110 por "Valor inexequível", 111 

por "Valor inexequível", 112 por "Declínio de lance" e 113 por "Declínio de lance" 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Lote 1 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 79,60 (setenta 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 4.372,16 (quatro mil trezentos e setenta e dois reais e 

dezesseis centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

4.351,14 (quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos).  

Lote 2 Rodada 2: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 4.309,10 (quatro mil trezentos e nove reais e dez centavos) e 

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

Lote 3 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 59.935,15 (cinquenta e nove mil novecentos e trinta e cinco 

reais e quinze centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance 

R$ 59.842,80 (cinquenta e nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta 

centavos), CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 59.750,45 (cinquenta e 
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nove mil setecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).  

Lote 3 Rodada 2: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 59.565,75 (cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e 

cinco reais e setenta e cinco centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE 

MELO - ME lance R$ 59.473,40 (cinquenta e nove mil quatrocentos e setenta 

e três reais e quarenta centavos), CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 

59.381,05 (cinquenta e nove mil trezentos e oitenta e um reais e cinco 

centavos).  

Lote 3 Rodada 3: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 59.104,00 (cinquenta e nove mil cento e quatro reais), 

BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 59.011,65 (cinquenta 

e nove mil onze reais e sessenta e cinco centavos).  

Lote 3 Rodada 4: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 58.642,25 (cinquenta e oito mil seiscentos e quarenta e dois 

reais e vinte e cinco centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME 

lance R$ 58.549,90 (cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e 

noventa centavos).  

Lote 3 Rodada 5: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 58.180,50 (cinquenta e oito mil cento e oitenta reais e 

cinquenta centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

58.088,15 (cinquenta e oito mil oitenta e oito reais e quinze centavos).  

Lote 3 Rodada 6: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 57.718,75 (cinquenta e sete mil setecentos e dezoito reais e 

setenta e cinco centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance 

R$ 57.626,40 (cinquenta e sete mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta 

centavos).  

Lote 3 Rodada 7: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 54.486,50 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e 

seis reais e cinquenta centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME 

lance R$ 54.394,15 (cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e quatro reais 

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

do lote subsequente.  

Lote 4 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

33.943,44 (trinta e três mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e 

quatro centavos), CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 33.894,88 (trinta e 

três mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos).  
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Lote 4 Rodada 2: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

33.846,32 (trinta e três mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois 

centavos), CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 33.020,80 (trinta e três 

mil vinte reais e oitenta centavos).  

Lote 4 Rodada 3: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

32.972,24 (trinta e dois mil novecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro 

centavos), CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 31.564,00 (trinta e um mil 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 5 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

27.802,83 (vinte e sete mil oitocentos e dois reais e oitenta e três centavos), 

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI lance R$ 

27.588,55 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco 

centavos), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 27.534,98 (vinte e 

sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos).  

Lote 5 Rodada 2: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

27.481,41 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e um 

centavos), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI 

lance R$ 27.320,70 (vinte e sete mil trezentos e vinte reais e setenta centavos), 

SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 27.267,13 (vinte e sete mil 

duzentos e sessenta e sete reais e treze centavos).  

Lote 5 Rodada 3: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

27.213,56 (vinte e sete mil duzentos e treze reais e cinquenta e seis centavos), 

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI lance R$ 

27.052,85 (vinte e sete mil cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), 

SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 26.999,28 (vinte e seis mil 

novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos).  

Lote 5 Rodada 4: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

26.945,71 (vinte e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um 

centavos), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI 

lance R$ 26.785,00 (vinte e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais) e não 

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

Lote 6 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais), BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 570,70 (quinhentos e setenta 

reais e setenta centavos).  
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Lote 6 Rodada 2: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais) e não havendo 

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

Lote 7 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

2.136,90 (dois mil cento e trinta e seis reais e noventa centavos), ARRUDA 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI lance R$ 2.116,50 

(dois mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 8 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.225,25 (dois mil 

duzentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), BRUNA CAMPOS 

COSTA DE MELO - ME lance R$ 2.223,10 (dois mil duzentos e vinte e três 

reais e dez centavos), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 2.214,50 

(dois mil duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos).  

Lote 8 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.203,75 (dois mil 

duzentos e três reais e setenta e cinco centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 2.201,60 (dois mil duzentos e um reais e sessenta 

centavos).  

Lote 8 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.199,45 (dois mil 

cento e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), SUELY HUBNER 

DE MIRANDA lance R$ 2.193,00 (dois mil cento e noventa e três reais).  

Lote 8 Rodada 4: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.182,25 (dois mil 

cento e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 2.180,10 (dois mil cento e oitenta reais e dez centavos).  

Lote 8 Rodada 5: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.177,95 (dois mil 

cento e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 2.171,50 (dois mil cento e setenta e um reais e cinquenta 

centavos).  

Lote 8 Rodada 6: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.169,35 (dois mil 

cento e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 2.160,75 (dois mil cento e sessenta reais e setenta e 

cinco centavos).  

Lote 8 Rodada 7: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.158,60 (dois mil 

cento e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais).  

 

Lote 8 Rodada 8: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.147,85 (dois mil 
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cento e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), SUELY HUBNER 

DE MIRANDA lance R$ 2.139,25 (dois mil cento e trinta e nove reais e vinte 

e cinco centavos).  

Lote 8 Rodada 9: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.128,50 (dois mil 

cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 2.126,35 (dois mil cento e vinte e seis reais e trinta e 

cinco centavos).  

Lote 8 Rodada 10: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.107,00 (dois mil 

cento e sete reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 2.104,85 

(dois mil cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos).  

Lote 8 Rodada 11: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.085,50 (dois mil 

oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 2.083,35 (dois mil oitenta e três reais e trinta e cinco 

centavos).  

Lote 8 Rodada 12: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.064,00 (dois mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 9 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

4.586,40 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), 

SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 4.581,36 (quatro mil quinhentos 

e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), RFL COMERCIAL LTDA lance 

R$ 4.536,00 (quatro mil quinhentos e trinta e seis reais), SOLARES 

UTILIDADES COMERCIO E FABRICAÇÃO LTDA lance R$ 4.530,96 

(quatro mil quinhentos e trinta reais e noventa e seis centavos).  

Lote 9 Rodada 2: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

4.485,60 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), 

SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 4.480,56 (quatro mil 

quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 4.435,20 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte 

centavos), SOLARES UTILIDADES COMERCIO E FABRICAÇÃO LTDA 

lance R$ 4.430,16 (quatro mil quatrocentos e trinta reais e dezesseis centavos).  

Lote 9 Rodada 3: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

4.384,80 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), 

SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 4.379,76 (quatro mil trezentos e 

setenta e nove reais e setenta e seis centavos), RFL COMERCIAL LTDA 

lance R$ 4.334,40 (quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta 
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centavos), SOLARES UTILIDADES COMERCIO E FABRICAÇÃO LTDA 

lance R$ 4.329,36 (quatro mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e seis 

centavos).  

Lote 9 Rodada 4: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

4.284,00 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais), SOLARES 

UTILIDADES COMERCIO E FABRICAÇÃO LTDA lance R$ 4.278,96 

(quatro mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).  

Lote 9 Rodada 5: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

4.233,60 (quatro mil duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos), 

SOLARES UTILIDADES COMERCIO E FABRICAÇÃO LTDA lance R$ 

4.228,56 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) 

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

subsequente.  

Lote 10 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA 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 11 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.049,60 (um mil 

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

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 12 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

26.000,00 (vinte e seis mil reais), RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 

25.980,00 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta reais), CAZELE SPORT 

LTDA - EPP lance R$ 25.960,00 (vinte e cinco mil novecentos e sessenta 

reais).  

Lote 12 Rodada 2: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

25.958,00 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil oitocentos reais), 

CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 25.780,00 (vinte e cinco mil 

setecentos e oitenta reais).  

Lote 12 Rodada 3: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

25.760,00 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta reais), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil seiscentos reais), CAZELE 

SPORT LTDA - EPP lance R$ 25.580,00 (vinte e cinco mil quinhentos e 

oitenta reais).  

 

Lote 12 Rodada 4: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 
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25.400,00 (vinte e cinco mil quatrocentos reais), RFL COMERCIAL LTDA 

lance R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), CAZELE SPORT LTDA - EPP 

lance R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais).  

Lote 12 Rodada 5: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

24.970,00 (vinte e quatro mil novecentos e setenta reais), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil novecentos reais).  

Lote 12 Rodada 6: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

24.898,00 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil oitocentos reais) 

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

subsequente.  

Lote 13 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 14 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 24.062,00 (vinte e quatro mil sessenta e dois reais), BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 23.956,00 (vinte e três mil 

novecentos e cinquenta e seis reais).  

Lote 14 Rodada 2: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 23.850,00 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta reais) e 

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

Lote 15 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 2.635,50 

(dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) e não havendo 

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

Lote 16 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

17.784,00 (dezessete mil setecentos e oitenta e quatro reais), SUELY 

HUBNER DE MIRANDA lance R$ 17.782,20 (dezessete mil setecentos e 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 17 Rodada 1: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 53.346,60 

(cinquenta e três mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) e 

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

Lote 18 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

8.840,00 (oito mil oitocentos e quarenta reais), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 8.839,20 (oito mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte 

centavos).  
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Lote 18 Rodada 2: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

8.832,00 (oito mil oitocentos e trinta e dois reais), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 8.831,20 (oito mil oitocentos e trinta e um reais e vinte 

centavos).  

Lote 18 Rodada 3: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

8.800,00 (oito mil oitocentos reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance 

R$ 8.792,00 (oito mil setecentos e noventa e dois reais).  

Lote 18 Rodada 4: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 8.759,20 (oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e 

vinte centavos).  

Lote 18 Rodada 5: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

8.720,00 (oito mil setecentos e vinte reais), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 8.719,20 (oito mil setecentos e dezenove reais e vinte 

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

subsequente.  

Lote 19 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 167,58 (cento e 

sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 166,44 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos).  

Lote 19 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 165,30 (cento e 

sessenta e cinco reais e trinta centavos), SUELY HUBNER DE MIRANDA 

lance R$ 163,02 (cento e sessenta e três reais e dois centavos).  

Lote 19 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 159,60 (cento e 

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

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 20 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.988,00 (um mil 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 21 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 8.250,00 (oito mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 22 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

6.958,00 (seis mil novecentos e cinquenta e oito reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 23 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 5.445,00 (cinco mil 

quatrocentos e quarenta e cinco reais), BRUNA CAMPOS COSTA DE 

MELO - ME lance R$ 5.430,00 (cinco mil quatrocentos e trinta reais).  

Lote 23 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 5.400,00 (cinco mil 

quatrocentos reais), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

5.385,00 (cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais).  

Lote 23 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 5.370,00 (cinco mil 

trezentos e setenta reais), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance 

R$ 5.355,00 (cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais).  

Lote 23 Rodada 4: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 5.325,00 (cinco mil 

trezentos e vinte e cinco reais), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME 

lance R$ 5.310,00 (cinco mil trezentos e dez reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 24 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 1.372,00 (um mil trezentos e setenta e dois reais).  

Lote 24 Rodada 2: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 1.232,00 (um mil duzentos e trinta e dois reais) e não 

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

Lote 25 Rodada 1: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 33.341,19 (trinta 

e três mil trezentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 33.255,48 (trinta e três mil 

duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), ARRUDA 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI lance R$ 32.998,35 

(trinta e dois mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos).  

Lote 25 Rodada 2: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 32.569,80 (trinta 

e dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), ARRUDA 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI lance R$ 32.141,25 

(trinta e dois mil cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos).  

Lote 25 Rodada 3: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 31.712,70 (trinta 

e um mil setecentos e doze reais e setenta centavos), ARRUDA COMERCIO 

DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI lance R$ 31.284,15 (trinta e um mil 

duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos).  

Lote 25 Rodada 4: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 30.855,60 (trinta 

mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), ARRUDA 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI lance R$ 30.427,05 

(trinta mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinco centavos).  
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Lote 25 Rodada 5: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 29.998,50 (vinte 

e nove mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), ARRUDA 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI lance R$ 29.569,95 

(vinte e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco 

centavos).  

Lote 25 Rodada 6: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 29.141,40 (vinte 

e nove mil cento e quarenta e um reais e quarenta centavos), ARRUDA 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI lance R$ 28.284,30 

(vinte e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) e não 

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

Lote 26 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.482,48 (dois mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos) e não havendo 

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

Lote 27 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

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

COMERCIAL LTDA lance R$ 1.856,25 (um mil oitocentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos).  

Lote 27 Rodada 2: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

1.854,00 (um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 1.845,00 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais).  

Lote 27 Rodada 3: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

1.707,75 (um mil setecentos e sete reais e setenta e cinco centavos) e não 

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

Lote 28 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 2.279,05 (dois mil duzentos e setenta e nove reais e cinco 

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

subsequente.  

Lote 29 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

972,20 (novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos) e não havendo mais 

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

Lote 30 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 14.925,60 (quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais e 

sessenta centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

14.815,04 (quatorze mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 31 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 910,59 (novecentos e 

dez reais e cinquenta e nove centavos), SUELY HUBNER DE MIRANDA 

lance R$ 906,78 (novecentos e seis reais e setenta e oito centavos), BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 902,97 (novecentos e dois reais 

e noventa e sete centavos).  

Lote 31 Rodada 2: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 895,35 

(oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 891,54 (oitocentos e noventa e 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 32 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

6.360,20 (seis mil trezentos e sessenta reais e vinte centavos) e não havendo 

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

Lote 33 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

4.814,10 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e dez centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 4.724,95 (quatro mil setecentos e vinte e 

quatro reais e noventa e cinco centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 34 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 4.042,50 

(quatro mil quarenta e dois reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 35 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.393,90 (um mil 

trezentos e noventa e três reais e noventa centavos), BRUNA CAMPOS 

COSTA DE MELO - ME lance R$ 1.391,25 (um mil trezentos e noventa e um 

reais e vinte e cinco centavos).  

Lote 35 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.388,60 (um mil 

trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), BRUNA CAMPOS 

COSTA DE MELO - ME lance R$ 1.385,95 (um mil trezentos 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 36 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

7.098,00 (sete mil noventa e oito reais), RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 

7.056,00 (sete mil cinquenta e seis reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

 

Lote 37 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 
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1.312,00 (um mil trezentos e doze reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 38 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

1.524,75 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) 

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

subsequente.  

Lote 39 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

10.010,00 (dez mil dez reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 40 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

539,70 (quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos) e não havendo 

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

Lote 41 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

23.387,04 (vinte e três mil trezentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) e 

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

Lote 42 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

70.482,96 (setenta mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis 

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

subsequente.  

Lote 43 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

22.719,52 (vinte e dois mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e dois 

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

subsequente.  

Lote 44 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

68.170,48 (sessenta e oito mil cento e setenta reais e quarenta e oito centavos) 

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

subsequente.  

Lote 45 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

44.700,00 (quarenta e quatro mil setecentos reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 46 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

23.309,55 (vinte e três mil trezentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos) 

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

subsequente.  

 

Lote 47 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 
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69.997,95 (sessenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e 

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

lote subsequente.  

Lote 48 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 570,00 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 49 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 2.487,50 

(dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e não 

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

Lote 50 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.900,00 (um mil 

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

do lote subsequente.  

Lote 51 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 3.543,54 (três mil 

quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 3.528,20 (três mil quinhentos e 

vinte e oito reais e vinte centavos).  

Lote 51 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 3.512,86 (três mil 

quinhentos e doze reais e oitenta e seis centavos), BRUNA CAMPOS COSTA 

DE MELO - ME lance R$ 3.497,52 (três mil quatrocentos e noventa e sete 

reais e cinquenta e dois centavos).  

Lote 51 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 3.482,18 (três mil 

quatrocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos) e não havendo mais 

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

Lote 52 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 32.700,00 (trinta e 

dois mil setecentos reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 

32.685,00 (trinta e dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais).  

Lote 52 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 32.550,00 (trinta e 

dois mil quinhentos e cinquenta reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA 

lance R$ 32.535,00 (trinta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais).  

Lote 52 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 32.475,00 (trinta e 

dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 32.460,00 (trinta e dois mil quatrocentos e sessenta 

reais).  

Lote 52 Rodada 4: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 32.445,00 (trinta e 

dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 32.400,00 (trinta e dois mil quatrocentos reais).  
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Lote 52 Rodada 5: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 32.385,00 (trinta e 

dois mil trezentos e oitenta e cinco reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA 

lance R$ 32.325,00 (trinta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais).  

Lote 52 Rodada 6: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 32.310,00 (trinta e 

dois mil trezentos e dez reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 

32.250,00 (trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais).  

Lote 52 Rodada 7: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 32.235,00 (trinta e 

dois mil duzentos e trinta e cinco reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA 

lance R$ 32.175,00 (trinta e dois mil cento e setenta e cinco reais).  

Lote 52 Rodada 8: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 32.160,00 (trinta e 

dois mil cento e sessenta reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 

32.100,00 (trinta e dois mil cem reais).  

Lote 52 Rodada 9: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 32.085,00 (trinta e 

dois mil oitenta e cinco reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 

32.025,00 (trinta e dois mil vinte e cinco reais).  

Lote 52 Rodada 10: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 32.010,00 (trinta e 

dois mil dez reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 31.950,00 

(trinta e um mil novecentos e cinquenta reais).  

Lote 52 Rodada 11: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 31.935,00 (trinta e 

um mil novecentos e trinta e cinco reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 53 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

4.445,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) e não havendo 

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

Lote 54 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

3.933,00 (três mil novecentos e trinta e três reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 55 Rodada 1: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 269,00 

(duzentos e sessenta e nove reais), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - 

ME lance R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais).  

Lote 55 Rodada 2: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 264,00 

(duzentos e sessenta e quatro reais), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - 

ME lance R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais).  

Lote 55 Rodada 3: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 260,00 

(duzentos e sessenta reais), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME 

lance R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) e não havendo mais 
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lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 56 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

720,00 (setecentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 57 Rodada 0: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 1.301,90 (um mil trezentos e um reais e noventa centavos) e 

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

Lote 58 Rodada 0: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

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

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

do lote subsequente.  

Lote 59 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 10.431,00 (dez mil quatrocentos e trinta e um reais).  

Lote 59 Rodada 2: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

10.412,00 (dez mil quatrocentos e doze reais) e não havendo mais lances para 

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

Lote 60 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 4.680,00 (quatro mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 61 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 13.800,00 (treze mil 

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

lote subsequente.  

Lote 62 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.172,60 (um mil 

cento e setenta e dois reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 63 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 2.066,40 

(dois mil sessenta e seis reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 64 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 3.439,08 

(três mil quatrocentos e trinta e nove reais e oito centavos) e não havendo mais 

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

Lote 65 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 2.232,45 

(dois mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 66 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 21,00 (vinte 

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

subsequente.  

Lote 67 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 162,00 (cento e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 68 Rodada 1: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.480,56 (um 

mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos) e não havendo 

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

Lote 69 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 3.700,00 (três mil 

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

lote subsequente.  

Lote 70 Rodada 1: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 17.454,58 

(dezessete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito 

centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 17.407,91 

(dezessete mil quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos).  

Lote 70 Rodada 2: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 17.361,24 

(dezessete mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), 

BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 17.314,57 (dezessete 

mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos) e não havendo mais 

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

Lote 71 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 8.079,40 

(oito mil setenta e nove reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 72 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 67.718,28 (sessenta e sete mil setecentos e dezoito reais e 

vinte e oito centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

67.548,56 (sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e 

seis centavos).  

Lote 72 Rodada 2: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 67.039,40 (sessenta e sete mil trinta e nove reais e quarenta 

centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 66.190,80 

(sessenta e seis mil cento e noventa reais e oitenta centavos).  

Lote 72 Rodada 3: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 66.021,08 (sessenta e seis mil vinte e um reais e oito 

centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 65.172,48 
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(sessenta e cinco mil cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).  

Lote 72 Rodada 4: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 65.002,76 (sessenta e cinco mil dois reais e setenta e seis 

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

subsequente.  

Lote 73 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 195.015,94 (cento e noventa e cinco mil quinze reais e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 74 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

29.579,16 (vinte e nove mil quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis 

centavos), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI 

lance R$ 29.439,80 (vinte e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais e 

oitenta centavos).  

Lote 74 Rodada 2: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

29.404,96 (vinte e nove mil quatrocentos e quatro reais e noventa e seis 

centavos), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI 

lance R$ 29.370,12 (vinte e nove mil trezentos e setenta reais e doze centavos) 

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

subsequente.  

Lote 75 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

2.504,00 (dois mil quinhentos e quatro reais) e não havendo mais lances para 

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

Lote 76 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 3.225,00 

(três mil duzentos e vinte e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 77 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

2.541,00 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais) e não havendo mais 

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

Lote 78 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 230,95 (duzentos e 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 79 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.278,00 (um mil 

duzentos e setenta e oito reais), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME 

lance R$ 1.276,00 (um mil duzentos e setenta e seis reais), SUELY HUBNER 

DE MIRANDA lance R$ 1.270,00 (um mil duzentos e setenta reais).  
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Lote 79 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.260,00 (um mil 

duzentos e sessenta reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 

1.258,00 (um mil duzentos e cinquenta e oito reais).  

Lote 79 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.250,00 (um mil 

duzentos e cinquenta reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 

1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais).  

Lote 79 Rodada 4: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.230,00 (um mil 

duzentos e trinta reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.228,00 

(um mil duzentos e vinte e oito reais).  

Lote 79 Rodada 5: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.220,00 (um mil 

duzentos e vinte reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.218,00 

(um mil duzentos e dezoito reais).  

Lote 79 Rodada 6: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.210,00 (um mil 

duzentos e dez reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.208,00 

(um mil duzentos e oito reais).  

Lote 79 Rodada 7: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.200,00 (um mil 

duzentos reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.198,00 (um 

mil cento e noventa e oito reais).  

Lote 79 Rodada 8: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.196,00 (um mil 

cento e noventa e seis reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 

1.190,00 (um mil cento e noventa reais).  

Lote 79 Rodada 9: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.188,00 (um mil 

cento e oitenta e oito reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 

1.180,00 (um mil cento e oitenta reais).  

Lote 79 Rodada 10: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.178,00 (um mil 

cento e setenta e oito reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 

1.170,00 (um mil cento e setenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 80 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 81 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 294,50 

(duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

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

 

Lote 82 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 24 

3.065,40 (três mil sessenta e cinco reais e quarenta centavos) e não havendo 

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

Lote 83 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 84 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

19.008,00 (dezenove mil oito reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 85 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 26.329,20 (vinte e seis mil trezentos e vinte e nove reais e 

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

lote subsequente.  

Lote 86 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

2.016,00 (dois mil dezesseis reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 87 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

1.296,00 (um mil duzentos e noventa e seis reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 88 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 17.587,70 (dezessete 

mil quinhentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), SUELY HUBNER 

DE MIRANDA lance R$ 17.571,40 (dezessete mil quinhentos e setenta e um 

reais e quarenta centavos).  

Lote 88 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 17.555,10 (dezessete 

mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), SUELY HUBNER 

DE MIRANDA lance R$ 17.538,80 (dezessete mil quinhentos e trinta e oito 

reais e oitenta centavos).  

Lote 88 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 17.441,00 (dezessete 

mil quatrocentos e quarenta e um reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA 

lance R$ 17.261,70 (dezessete mil duzentos e sessenta e um reais e setenta 

centavos).  

Lote 88 Rodada 4: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 17.115,00 (dezessete 

mil cento e quinze reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 

17.098,70 (dezessete mil noventa e oito reais e setenta centavos).  

Lote 88 Rodada 5: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 16.952,00 (dezesseis 

mil novecentos e cinquenta e dois reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA 

lance R$ 16.935,70 (dezesseis mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta 
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centavos).  

Lote 88 Rodada 6: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 16.789,00 (dezesseis 

mil setecentos e oitenta e nove reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA 

lance R$ 16.772,70 (dezesseis mil setecentos e setenta e dois reais e setenta 

centavos).  

Lote 88 Rodada 7: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 16.626,00 (dezesseis 

mil seiscentos e vinte e seis reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance 

R$ 16.609,70 (dezesseis mil seiscentos e nove reais e setenta centavos).  

Lote 88 Rodada 8: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 16.463,00 (dezesseis 

mil quatrocentos e sessenta e três reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA 

lance R$ 16.446,70 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e 

setenta centavos).  

Lote 88 Rodada 9: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 16.381,50 (dezesseis 

mil trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), SUELY HUBNER 

DE MIRANDA lance R$ 16.365,20 (dezesseis mil trezentos e sessenta e cinco 

reais e vinte centavos).  

Lote 88 Rodada 10: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 16.348,90 (dezesseis 

mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), SUELY HUBNER 

DE MIRANDA lance R$ 16.332,60 (dezesseis mil trezentos e trinta e dois 

reais e sessenta centavos).  

Lote 88 Rodada 11: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 16.300,00 (dezesseis 

mil trezentos reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 16.283,70 

(dezesseis mil duzentos e oitenta e três reais e setenta centavos).  

Lote 88 Rodada 12: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 16.267,40 (dezesseis 

mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), SUELY HUBNER 

DE MIRANDA lance R$ 16.251,10 (dezesseis mil duzentos e cinquenta e um 

reais e dez centavos).  

Lote 88 Rodada 13: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 16.234,80 (dezesseis 

mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 16.218,50 (dezesseis mil duzentos e dezoito reais e 

cinquenta centavos).  

Lote 88 Rodada 14: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 16.137,00 (dezesseis 

mil cento e trinta e sete reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 

16.120,70 (dezesseis mil cento e vinte reais e setenta centavos).  

 

Lote 88 Rodada 15: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 15.974,00 (quinze 
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mil novecentos e setenta e quatro reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA 

lance R$ 15.957,70 (quinze mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta 

centavos).  

Lote 88 Rodada 16: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 15.485,00 (quinze 

mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 89 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 5.588,30 (cinco mil 

quinhentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), BRUNA CAMPOS 

COSTA DE MELO - ME lance R$ 5.535,00 (cinco mil quinhentos e trinta e 

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

subsequente.  

Lote 90 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 135,00 (cento e trinta 

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

lote subsequente.  

Lote 91 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 2.356,00 (dois mil 

trezentos e cinquenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 92 Rodada 0: lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 93 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 8.386,00 

(oito mil trezentos e oitenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 94 Rodada 0: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 74.075,00 (setenta e quatro mil setenta e cinco reais) e não 

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

Lote 95 Rodada 1: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.239,70 (um 

mil duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos), RFL COMERCIAL 

LTDA lance R$ 1.230,50 (um mil duzentos e trinta reais e cinquenta 

centavos).  

Lote 95 Rodada 2: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.228,20 (um 

mil duzentos e vinte e oito reais e vinte centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 96 Rodada 0: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 61.640,00 (sessenta e um mil seiscentos e quarenta reais) e 

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

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 27 

Lote 97 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 4.153,37 (quatro mil cento e cinquenta e três reais e trinta e 

sete centavos), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 4.145,94 (quatro 

mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).  

Lote 97 Rodada 2: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 4.123,65 (quatro mil cento e vinte e três reais e sessenta e 

cinco centavos), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 4.116,22 

(quatro mil cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos).  

Lote 97 Rodada 3: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 4.086,50 (quatro mil oitenta e seis reais e cinquenta 

centavos), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 4.079,07 (quatro mil 

setenta e nove reais e sete centavos).  

Lote 97 Rodada 4: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 4.049,35 (quatro mil quarenta e nove reais e trinta e cinco 

centavos), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 4.041,92 (quatro mil 

quarenta e um reais e noventa e dois centavos).  

Lote 97 Rodada 5: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 4.012,20 (quatro mil doze reais e vinte centavos), SUELY 

HUBNER DE MIRANDA lance R$ 4.004,77 (quatro mil quatro reais e 

setenta e sete centavos).  

Lote 97 Rodada 6: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

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

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

Lote 98 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 

EIRELI lance R$ 12.977,45 (doze mil novecentos e setenta e sete reais e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 99 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 3.870,00 

(três mil oitocentos e setenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 100 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

3.864,00 (três mil oitocentos e sessenta e quatro reais) e não havendo mais 

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

Lote 101 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

2.372,50 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 102 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 1.693,60 (um mil 

seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 103 Rodada 1: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 914,32 

(novecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 910,80 (novecentos e dez reais e oitenta centavos).  

Lote 103 Rodada 2: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 909,92 

(novecentos e nove reais e noventa e dois centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 906,40 (novecentos e seis reais e quarenta centavos).  

Lote 103 Rodada 3: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 905,52 

(novecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e não havendo mais 

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

Lote 104 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 763,02 

(setecentos e sessenta e três reais e dois centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 105 Rodada 0: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 264,94 (duzentos e 

sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e não havendo mais lances 

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

Lote 106 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 5.227,20 

(cinco mil duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos) e não havendo mais 

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

Lote 107 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

15.026,26 (quinze mil vinte e seis reais e vinte e seis centavos), RFL 

COMERCIAL LTDA lance R$ 15.006,72 (quinze mil seis reais e setenta e 

dois centavos), SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 14.948,10 

(quatorze mil novecentos e quarenta e oito reais e dez centavos).  

Lote 107 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 14.850,40 (quatorze 

mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 14.830,86 (quatorze mil oitocentos e trinta reais e 

oitenta e seis centavos).  

Lote 107 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 14.811,32 (quatorze 

mil oitocentos e onze reais e trinta e dois centavos), SUELY HUBNER DE 

MIRANDA lance R$ 14.791,78 (quatorze mil setecentos e noventa e um reais 

e setenta e oito centavos).  

 

Lote 107 Rodada 4: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 14.655,00 (quatorze 
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mil seiscentos e cinquenta e cinco reais), SUELY HUBNER DE MIRANDA 

lance R$ 14.635,46 (quatorze mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e 

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

lote subsequente.  

Lote 108 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

5.473,50 (cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) e 

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

Lote 109 Rodada 1: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 7.481,79 (sete mil 

quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 7.434,00 (sete mil quatrocentos 

e trinta e quatro reais).  

Lote 109 Rodada 2: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 7.428,69 (sete mil 

quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 7.380,90 (sete mil trezentos e 

oitenta reais e noventa centavos).  

Lote 109 Rodada 3: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 7.327,80 (sete mil 

trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), BRUNA CAMPOS COSTA 

DE MELO - ME lance R$ 7.221,60 (sete mil duzentos e vinte e um reais e 

sessenta centavos).  

Lote 109 Rodada 4: RFL COMERCIAL LTDA lance R$ 7.168,50 (sete mil 

cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), BRUNA CAMPOS 

COSTA DE MELO - ME lance R$ 7.115,40 (sete mil cento e quinze reais e 

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

do lote subsequente.  

Lote 110 Rodada 0: SOLARES UTILIDADES COMERCIO E 

FABRICAÇÃO LTDA lance R$ 14.420,00 (quatorze mil quatrocentos e vinte 

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

subsequente.  

Lote 111 Rodada 0: SOLARES UTILIDADES COMERCIO E 

FABRICAÇÃO LTDA lance R$ 2.744,00 (dois mil setecentos e quarenta e 

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

lote subsequente.  

Lote 112 Rodada 1: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

- EIRELI lance R$ 11.162,50 (onze mil cento e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

11.045,00 (onze mil quarenta e cinco reais).  
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Lote 112 Rodada 2: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

- EIRELI lance R$ 10.986,25 (dez mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte 

e cinco centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

10.927,50 (dez mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).  

Lote 112 Rodada 3: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

- EIRELI lance R$ 10.810,00 (dez mil oitocentos e dez reais), BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 10.798,25 (dez mil setecentos e 

noventa e oito reais e vinte e cinco centavos).  

Lote 112 Rodada 4: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

- EIRELI lance R$ 10.751,25 (dez mil setecentos e cinquenta e um reais e 

vinte e cinco centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance 

R$ 10.692,50 (dez mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).  

Lote 112 Rodada 5: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

- EIRELI lance R$ 10.633,75 (dez mil seiscentos e trinta e três reais e setenta 

e cinco centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

10.575,00 (dez mil quinhentos e setenta e cinco reais).  

Lote 112 Rodada 6: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

- EIRELI lance R$ 10.457,50 (dez mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

10.340,00 (dez mil trezentos e quarenta reais).  

Lote 112 Rodada 7: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

- EIRELI lance R$ 10.105,00 (dez mil cento e cinco reais), BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 9.987,50 (nove mil novecentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).  

Lote 112 Rodada 8: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

- EIRELI lance R$ 9.928,75 (nove mil novecentos e vinte e oito reais e setenta 

e cinco centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

9.870,00 (nove mil oitocentos e setenta reais) e não havendo mais lances para 

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

Lote 113 Rodada 0: SOLARES UTILIDADES COMERCIO E 

FABRICAÇÃO LTDA lance R$ 1.869,84 (um mil oitocentos e sessenta e 

nove reais e oitenta e quatro centavos).  

 
Os Lotes 01, 13, 15, 20, 22, 26, 29, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 

54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, 93, 94, 

96, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 110 e 111 não obtiveram lances, mantendo o valor da 

proposta inicial. Os Lotes 04, 26, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 59, 61, 
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67, 68, 69, 76, 91, 94, 96, 101 e 107, 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 92 ficou deserto.  

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI nos lotes 2, 5, 6, 7, 

14, 24, 25, 28, 57, 58, 72, 73, 74, 85, 94, 96, 97 e 98 no valor total de R$ 562.789,12 

(quinhentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e doze centavos), 

BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME nos lotes 3, 13, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 

35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 59, 70, 75, 77, 80, 82, 83, 84, 

86, 87, 89, 100, 101, 108, 109 e 112 no valor total de R$ 540.200,45 (quinhentos e quarenta 

mil duzentos reais e quarenta e cinco centavos), CAZELE SPORT LTDA - EPP nos lotes 

4 e 103 no valor total de R$ 32.469,52 (trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e nove 

reais e cinquenta e dois centavos), RFL COMERCIAL LTDA nos lotes 8, 10, 11, 12, 19, 

20, 21, 26, 33, 36, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 67, 69, 78, 88, 90, 91, 102 e 105 no valor total de 

R$ 133.919,90 (cento e trinta e três mil novecentos e dezenove reais e noventa centavos), 

SOLARES UTILIDADES COMERCIO E FABRICAÇÃO LTDA nos lotes 9, 110, 111 

e 113 no valor total de R$ 23.262,40 (vinte e três mil duzentos e sessenta e dois reais e 

quarenta centavos) e SUELY HUBNER DE MIRANDA nos lotes 1, 15, 16, 17, 18, 34, 

48, 49, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 76, 79, 81, 93, 95, 99, 104, 106 e 107 no valor total de R$ 

145.781,37 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e sete 

centavos) 

Não há cadastro de reserva. 

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 12h45min, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial, Equipe de 

Apoio e Representantes Presentes. 

 

 

 

CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM 

Pregoeira 
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Apoio  

 

 

 

ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM 

Apoio  

 

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

 

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI 

RENILDO MARIA DE SOUZA 

 

 

 

BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME 

LUCAS CAMPOS DE MELO  

 

 

 

CAZELE SPORT LTDA - EPP 

CARLOS ALBERTO SOARES MELO (AUSENTE) 

 

 

 

RFL COMERCIAL LTDA 

Ronaldo Francisco Lambert  

 

 

 

SOLARES UTILIDADES COMERCIO E FABRICAÇÃO LTDA 

GEDEAO NASCIMENTO MENDES CASCINE GOMES 

 

 

 

SUELY HUBNER DE MIRANDA 

GLEISSON CASSANDRO MONTEIRO 


