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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2022 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois às 09:00, 

reuniram -se, a Pregoeira Oficial deste Órgão, Srta CAROLINE HENRIQUES 

DE AMORIM e membros da Equipe de Apoio Srªs KEDINA CANTÍLIO 

PEREIRA TIMOTEO e RENATA APARECIDA AREAS AMORIM, 

designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 074/2022, de 

17/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02, para 

realizarem os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 000025/2022, 

referente ao Processo nº 000275/2022. Objeto: Registro de preços para 

eventual e futura aquisição de utensílios domésticos, visando atender as 

demandas das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Iúna/ES. Em 

conformidade com às disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a 

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

verificado que as empresas FABRIK SOLUÇÃO EIRELI ME; DOIS 

AMIGOS CULTURAL LTDA-ME e LIDER COMERCIO E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA não possuem CNAE e/ou no seu contrato social 

atividade compatível ou similar com o objeto licitado, em desacordo com o 

item 4.5 do Edital, bem como a empresa LIDER COMERCIO E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA não apresentou mídia digital dos arquivos assinados 

eletronicamente (carta de credenciamento, declaração de preenchimento dos 

requisitos de habilitação e de relação de parentesco e declaração de 

enquadramento de ME/EPP), em desacordo com o item 1.6.2.1 do Edital. 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: 

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI nos lotes 1 por 

"Declínio de lance", 2 por "Declínio de lance", 3 por "Valor inexequível", 5 

por "Não cotar todos os itens", 6 por "Não cotar todos os itens", 7 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 
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por "Valor inexequível", 13 por "Não cotar todos os itens", 14 por "Não cotar 

todos os itens", 15 por "Não cotar todos os itens", 17 por "Valor inexequível", 

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

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

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

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

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

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

inexequível", 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", 43 por 

"Não cotar todos os itens", 44 por "Valor inexequível", 45 por "Declínio de 

lance", 46 por "Não cotar todos os itens", 48 por "Valor inexequível", 49 por 

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

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

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

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

todos os itens", 62 por "Valor inexequível", 63 por "Valor inexequível", 64 

por "Não cotar todos os itens" e 65 por "Valor inexequível", BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME nos lotes 2 por "Declínio de lance", 3 por 

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

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

10 por "Valor inexequível", 12 por "Valor inexequível", 13 por "Declínio de 

lance", 15 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR A MARCA NÃO 

ATENDER A DESCRIÇÃO", 16 por "Declínio de lance", 17 por "Declínio de 

lance", 18 por "Declínio de lance", 19 por "Não cotar todos os itens", 20 por 

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

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

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

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

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

lance", 36 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR DE FORMA 

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

por "Declínio de lance", 40 por "Declínio de lance", 42 por "Não cotar todos 

os itens", 43 por "Não cotar todos os itens", 45 por "Não cotar todos os itens", 

47 por "Declínio de lance", 48 por "Valor inexequível", 49 por "Valor 

inexequível", 50 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR DE 
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FORMA EQUIVOCADA", 52 por "Não cotar todos os itens", 54 por "Valor 

inexequível", 56 por "Declínio de lance", 57 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR DE FORMA EQUIVOCADA", 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 "Valor inexequível", 63 por 

"Valor inexequível" e 65 por "Declínio de lance", BRX NITEROI 

ALIMENTOS LTDA nos lotes 1 por "Valor inexequível", 2 por "Valor 

inexequível", 3 por "Valor inexequível", 5 por "Declínio de lance", 8 por 

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

12 por "Valor inexequível", 15 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR A 

MARCA NÃO ATENDER A DESCRIÇÃO", 17 por "Valor inexequível", 18 

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

inexequível", 22 por "Valor inexequível", 23 por "Valor inexequível", 24 por 

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

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

inexequível", 33 por "Valor inexequível", 34 por "Declínio de lance", 36 por 

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

39 por "Valor inexequível", 40 por "Valor inexequível", 42 por "Declínio de 

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

inexequível", 48 por "Valor inexequível", 50 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR DE FORMA EQUIVOCADA", 52 por "Declínio 

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

"Valor inexequível", 56 por "Valor inexequível", 57 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR DE FORMA EQUIVOCADA", 60 por "A 

PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR DE FORMA EQUIVOCADA", 62 

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

lance" e 65 por "Valor inexequível", CAZELE SPORT LTDA - EPP nos lotes 

1 por "Valor inexequível", 2 por "Valor inexequível", 3 por "Declínio de 

lance", 4 por "Não cotar todos os itens", 5 por "Valor inexequível", 6 por 

"Valor inexequível", 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 "Valor inexequível", 14 por 

"Declínio de lance", 17 por "Declínio de lance", 19 por "Não cotar todos os 

itens", 22 por "Declínio de lance", 24 por "Declínio de lance", 25 por 

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

28 por "Declínio de lance", 29 por "Valor inexequível", 30 por "Valor 
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inexequível", 32 por "Declínio de lance", 33 por "Declínio de lance", 34 por 

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

lance", 37 por "Declínio de lance", 39 por "Valor inexequível", 40 por 

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

todos os itens", 43 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR DE 

FORMA EQUIVOCADA", 44 por "Declínio de lance", 45 por "Declínio de 

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

"Valor inexequível", 49 por "Valor inexequível", 50 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR DE FORMA EQUIVOCADA", 51 por "Declínio 

de lance", 52 por "Valor inexequível", 53 por "Valor inexequível", 54 por 

"Declínio de lance", 56 por "Valor inexequível", 57 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR DE FORMA EQUIVOCADA", 59 por "Não cotar 

todos os itens", 61 por "Declínio de lance", 62 por "Declínio de lance", 64 por 

"Declínio de lance" e 65 por "Valor inexequível", GABRIELA HUBNER 

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

inexequível", 3 por "Valor inexequível", 4 por "Valor inexequível", 6 por 

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

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

inexequível", 12 por "Valor inexequível", 13 por "Valor inexequível", 15 por 

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

inexequível", 19 por "Valor inexequível", 20 por "Declínio de lance", 21 por 

"Valor inexequível", 22 por "Valor inexequível", 24 por "Valor inexequível", 

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

inexequível", 30 por "Valor inexequível", 32 por "Valor inexequível", 33 por 

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

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

"Valor inexequível", 39 por "Valor inexequível", 40 por "Valor inexequível", 

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

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

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

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

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

todos os itens", 56 por "Declínio de lance", 59 por "Declínio de lance", 60 por 

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

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

MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI nos lotes 
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2 por "Valor inexequível", 3 por "Valor inexequível", 4 por "Declínio de 

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

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

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

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

DO LICITANTE POR A MARCA NÃO ATENDER A DESCRIÇÃO", 16 

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

inexequível", 21 por "Declínio de lance", 23 por "Valor inexequível", 24 por 

"Declínio de lance", 25 por "Valor inexequível", 26 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR DE FORMA EQUIVOCADA", 27 por "A 

PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR DE FORMA EQUIVOCADA", 28 

por "Valor inexequível", 30 por "Valor inexequível", 31 por "Valor 

inexequível", 32 por "Valor inexequível", 33 por "Valor inexequível", 37 por 

"A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR DE FORMA EQUIVOCADA", 

38 por "Valor inexequível", 40 por "Valor inexequível", 42 por "Declínio de 

lance", 44 por "Valor inexequível", 45 por "Declínio de lance", 49 por "Valor 

inexequível", 50 por "Declínio de lance", 51 por "Valor inexequível", 53 por 

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

56 por "Valor inexequível", 57 por "Declínio de lance", 58 por "Declínio de 

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

PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR PREÇO INEXEQUÍVEL", 62 por 

"Valor inexequível", 63 por "Valor inexequível", 64 por "Valor inexequível" e 

65 por "Valor inexequível" e PRIME SOL UTILIDADES DO LAR 

LIMPEZA E SERVICOS EIR nos lotes 5 por "Declínio de lance", 6 por 

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

por "Declínio de lance", 11 por "Valor inexequível", 13 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR EQUIVOCADAMENTE CAIXA NA COR 

PRETA", 14 por "Declínio de lance", 15 por "A PEDIDO DO LICITANTE 

POR A MARCA NÃO ATENDER A DESCRIÇÃO", 16 por "Declínio de 

lance", 18 por "Valor inexequível", 19 por "Declínio de lance", 23 por 

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

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

lance", 33 por "Declínio de lance", 34 por "Valor inexequível", 36 por 

"Declínio de lance", 38 por "Declínio de lance", 39 por "Declínio de lance", 

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

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

"Declínio de lance", 57 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR DE 

FORMA EQUIVOCADA", 58 por "Valor inexequível", 59 por "Declínio de 

lance", 60 por "Declínio de lance", 61 por "Declínio de lance", 63 por 

"Declínio de lance", 64 por "Valor inexequível" e 65 por "Declínio de lance". 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Lote 1 Rodada 0: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 1.603,42 (um mil seiscentos e três reais e quarenta 

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

lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR 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 3 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 2.765,00 (dois mil setecentos e sessenta e cinco 

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

subsequente.  

Lote 4 Rodada 0: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 89,40 (oitenta e nove reais e quarenta centavos) e 

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

Lote 5 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 653,25 

(seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), BRX NITEROI 

ALIMENTOS LTDA lance R$ 652,60 (seiscentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta centavos).  

Lote 5 Rodada 2: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 651,95 

(seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), BRX 

NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 651,30 (seiscentos e cinquenta e um 

reais e trinta centavos).  

Lote 5 Rodada 3: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 650,00 

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

a disputa do lote subsequente.  

Lote 6 Rodada 1: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 1.319,50 

(um mil trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos), BRUNA CAMPOS 

COSTA DE MELO - ME lance R$ 1.317,50 (um mil trezentos e dezessete 

reais e cinquenta centavos).  
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Lote 6 Rodada 2: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 1.317,00 

(um mil trezentos e dezessete reais), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - 

ME lance R$ 1.316,50 (um mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta 

centavos).  

Lote 6 Rodada 3: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 1.316,00 

(um mil trezentos e dezesseis reais), BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - 

ME lance R$ 1.315,00 (um mil trezentos e quinze reais).  

Lote 6 Rodada 4: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 1.314,50 

(um mil trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos), BRUNA CAMPOS 

COSTA DE MELO - ME lance R$ 1.312,50 (um mil trezentos e doze reais e 

cinquenta centavos).  

Lote 6 Rodada 5: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 1.310,00 

(um mil trezentos e dez reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 7 Rodada 1: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 1.725,00 

(um mil setecentos e vinte e cinco reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 8 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

5.800,00 (cinco mil oitocentos reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 9 Rodada 1: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 2.836,00 

(dois mil oitocentos e trinta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 10 Rodada 1: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 3.840,00 

(três mil oitocentos e quarenta reais), PRIME SOL UTILIDADES DO LAR 

LIMPEZA E SERVICOS EIR lance R$ 3.820,00 (três mil oitocentos e vinte 

reais).  

Lote 10 Rodada 2: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 3.800,00 

(três mil oitocentos reais), PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais).  

Lote 10 Rodada 3: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 3.760,00 

(três mil setecentos e sessenta reais), PRIME SOL UTILIDADES DO LAR 

LIMPEZA E SERVICOS EIR lance R$ 3.740,00 (três mil setecentos e 

quarenta reais).  

Lote 10 Rodada 4: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 3.720,00 

(três mil setecentos e vinte reais), PRIME SOL UTILIDADES DO LAR 
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LIMPEZA E SERVICOS EIR 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 11 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

480,75 (quatrocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) e não havendo 

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

Lote 12 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 2.887,50 (dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 13 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

5.583,20 (cinco mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos), PRIME 

SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR lance R$ 

5.530,00 (cinco mil quinhentos e trinta reais), BRX NITEROI ALIMENTOS 

LTDA lance R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais).  

Lote 13 Rodada 2: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 5.390,00 (cinco mil trezentos e noventa reais), BRX 

NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e 

vinte reais).  

Lote 13 Rodada 3: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), 

BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 5.180,00 (cinco mil cento e 

oitenta reais).  

Lote 13 Rodada 4: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 5.110,00 (cinco mil cento e dez reais), BRX 

NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 5.040,00 (cinco mil quarenta reais).  

Lote 13 Rodada 5: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 4.970,00 (quatro mil novecentos e setenta reais), 

BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 4.900,00 (quatro mil 

novecentos reais).  

Lote 13 Rodada 6: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais) e não 

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

Lote 14 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

1.475,60 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) e 

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

Lote 15 Rodada 1: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 18.530,00 
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(dezoito mil quinhentos e trinta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 16 Rodada 0: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 1.404,90 (um mil quatrocentos e quatro reais e noventa centavos) e 

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

Lote 17 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 289,80 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta 

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

subsequente.  

Lote 18 Rodada 0: MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI lance R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta 

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

subsequente.  

Lote 19 Rodada 1: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 21,20 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 20 Rodada 0: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) e não havendo 

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

Lote 21 Rodada 0: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

569,25 (quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e não 

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

Lote 22 Rodada 0: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) e não 

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

Lote 23 Rodada 0: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 301,20 (trezentos e um reais e vinte centavos) e não havendo mais 

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

Lote 24 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 526,50 (quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta 

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

subsequente.  

Lote 25 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 1.261,50 (um mil duzentos e sessenta e um reais e 

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

disputa do lote subsequente.  
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Lote 26 Rodada 1: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 2.943,00 

(dois mil novecentos e quarenta e três reais), GABRIELA HUBNER 

SILVERIO ME lance R$ 2.940,30 (dois mil novecentos e quarenta reais e 

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

lote subsequente.  

Lote 27 Rodada 0: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 1.447,25 

(um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e não 

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

Lote 28 Rodada 0: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 2.987,67 (dois mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete 

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

subsequente.  

Lote 29 Rodada 0: MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI lance R$ 2.984,80 (dois mil novecentos e oitenta e 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 30 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 1.135,05 (um mil cento e trinta e cinco reais e cinco 

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

subsequente.  

Lote 31 Rodada 0: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 3.680,00 (três 

mil seiscentos e oitenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 32 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 3.813,00 (três mil oitocentos e treze reais) 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$ 

1.056,00 (um mil cinquenta e seis reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 34 Rodada 1: MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI lance R$ 440,51 (quatrocentos e quarenta reais e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 35 Rodada 0: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e 

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

Lote 36 Rodada 1: MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI lance R$ 1.052,00 (um mil cinquenta e dois reais) e 

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

Lote 37 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 1.847,60 (um mil oitocentos e quarenta e sete reais 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 38 Rodada 1: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 3.359,40 

(três mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), CAZELE 

SPORT LTDA - EPP lance R$ 3.354,00 (três mil trezentos e cinquenta e 

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

lote subsequente.  

Lote 39 Rodada 1: MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI lance R$ 3.472,20 (três mil quatrocentos e setenta e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 40 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 1.317,75 (um mil trezentos e dezessete reais e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 41 Rodada 0: MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI lance R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta 

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

subsequente.  

Lote 42 Rodada 0: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 828,80 (oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) e não 

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

Lote 43 Rodada 0: MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI lance R$ 1.638,00 (um mil seiscentos e trinta e oito 

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

subsequente.  

Lote 44 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

534,72 (quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) e não 

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

Lote 45 Rodada 1: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 3.123,60 (três 
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mil cento e vinte e três reais e sessenta centavos), PRIME SOL UTILIDADES 

DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR lance R$ 3.123,03 (três mil cento e 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 46 Rodada 0: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 764,01 

(setecentos e sessenta e quatro reais e um centavo) e não havendo mais lances 

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

Lote 47 Rodada 0: MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI lance R$ 7.728,00 (sete mil setecentos e vinte e oito 

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

subsequente.  

Lote 48 Rodada 1: MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI lance R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta 

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

subsequente.  

Lote 49 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 5.850,00 

(cinco mil oitocentos e cinquenta reais), BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA 

lance R$ 5.837,00 (cinco mil oitocentos e trinta e sete reais) e não havendo 

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

Lote 50 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 8.686,00 (oito mil seiscentos e oitenta e seis reais) e 

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

Lote 51 Rodada 0: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 373,68 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) e 

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

Lote 52 Rodada 1: MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI lance R$ 15.210,00 (quinze mil duzentos e dez 

reais), BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 15.204,00 (quinze mil 

duzentos e quatro reais).  

Lote 52 Rodada 2: MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI lance R$ 15.198,00 (quinze mil cento e noventa e 

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

subsequente.  

Lote 53 Rodada 1: BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 

344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 54 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 1.315,00 (um mil trezentos e quinze reais) e não 

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

Lote 55 Rodada 0: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 2.568,00 (dois 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 56 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 7.345,80 (sete mil trezentos e quarenta e cinco reais 

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

do lote subsequente.  

Lote 57 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 

27.050,28 (vinte e sete mil cinquenta reais e vinte e oito centavos) e não 

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

Lote 58 Rodada 0: CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 576,00 

(quinhentos e setenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 59 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 853,40 

(oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), BRX NITEROI 

ALIMENTOS LTDA lance R$ 852,72 (oitocentos e cinquenta e dois reais e 

setenta e dois centavos).  

Lote 59 Rodada 2: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 852,04 

(oitocentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), BRX NITEROI 

ALIMENTOS LTDA lance R$ 851,36 (oitocentos e cinquenta e um reais e 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 60 Rodada 0: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 14.073,70 (quatorze mil setenta e três reais e setenta centavos) e não 

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

Lote 61 Rodada 0: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 8.253,73 (oito mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e três 

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

subsequente.  

Lote 62 Rodada 1: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E 

SERVICOS EIR lance R$ 2.476,50 (dois mil quatrocentos e setenta e seis 

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

disputa do lote subsequente.  
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Lote 63 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 5.843,94 

(cinco mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), 

CAZELE SPORT LTDA - EPP lance R$ 5.832,68 (cinco mil oitocentos e 

trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).  

Lote 63 Rodada 2: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 5.821,42 

(cinco mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), CAZELE 

SPORT LTDA - EPP lance R$ 5.810,16 (cinco mil oitocentos e dez reais e 

dezesseis centavos).  

Lote 63 Rodada 3: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 5.798,90 

(cinco mil setecentos e noventa e oito reais e noventa centavos), CAZELE 

SPORT LTDA - EPP lance R$ 5.787,64 (cinco mil setecentos e oitenta e sete 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 64 Rodada 1: BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA lance R$ 934,92 

(novecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), BRUNA 

CAMPOS COSTA DE MELO - ME lance R$ 932,40 (novecentos e trinta e 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 65 Rodada 1: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME lance R$ 828,80 

(oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).  

Os Lotes 01, 04, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 42, 43, 

46, 47, 51, 55, 58, 60, 61 não obtiveram lances, mantendo o valor da proposta 

inicial. 

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI nos lotes 16, 23, 

28, 42, 51, 60 e 61 no valor total de R$ 28.223,68 (vinte e oito mil duzentos e 

vinte e três reais e sessenta e oito centavos), BRUNA CAMPOS COSTA DE 

MELO - ME nos lotes 8, 11, 14, 21, 33, 44, 53 e 64 no valor total de R$ 

11.192,72 (onze mil cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), 

BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA nos lotes 6, 7, 9, 13, 19, 27, 46, 49 e 

59 no valor total de R$ 19.691,82 (dezenove mil seiscentos e noventa e um 

reais e oitenta e dois centavos), CAZELE SPORT LTDA - EPP nos lotes 15, 

31, 38, 55, 58 e 63 no valor total de R$ 34.495,64 (trinta e quatro mil 

quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME nos lotes 5, 26, 57 e 65 no valor 

total de R$ 31.469,38 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000 15 

trinta e oito centavos), MOURA COMERCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUICAO EIRELI nos lotes 18, 29, 34, 36, 39, 41, 43, 47, 48 e 52 no 

valor total de R$ 49.883,51 (quarenta e nove mil oitocentos e oitenta e três 

reais e cinquenta e um centavos) e PRIME SOL UTILIDADES DO LAR 

LIMPEZA E SERVICOS EIR nos lotes 1, 2, 3, 4, 10, 12, 17, 20, 22, 24, 25, 

30, 32, 35, 37, 40, 45, 50, 54, 56 e 62 no valor total de R$ 46.936,35 (quarenta 

e seis mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) 

Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os 

produtos ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequencia 

da classificação do certame. Este registro tem por objetivo a formação de 

cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata. 

CADASTRO DE RESERVA 

Lote 05 1º - BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA 

Lote 06 1º - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME 

Lote 10 1º - BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA 

Lote 15 1º - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME 

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 15h05min, cuja ata foi lavrada e assinada pela 

Pregoeira Oficial, Equipe de Apoio e Representantes Presentes. 

 

 

CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM 

Pregoeira 

 

 

 

RENATA APARECIDA ARÊAS AMORIM 

Apoio  
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KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMÓTEO 

Apoio  

 

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

MAICON SILVA DE OLIVEIRA (ausentou-se) 

 

 

BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME   

GUILHERME MIRANDA DE ALMEIDA  

 

 

BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA 

JOVANE CABRAL DA COSTA  (ausentou-se) 

 

 

CAZELE SPORT LTDA - EPP 

CARLOS ALBERTO SOARES MELO  (ausentou-se) 

 

 

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME 

DANILO SANTOS ROSA  

 

 

MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI 

RONIE MOURA  (ausentou-se) 

 

 

PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR 

RONALDO FRANCISCO LAMBERT  (ausentou-se) 

 


