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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2022 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois às 09:00, 

reuniram, 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 0034/2022, 

referente ao Processo nº 0821/2022. Objeto: Registro de preços para eventual 

e futura aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI, visando 

atender as necessidades 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. Foi 

realizado diligência pela pregoeira, afim de comprovar o enquadramento da 

empresa EKIPAR EPI E EPC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA nos limites 

estabelecidos pelos incisos I e II do caput do art. 3 da lei Complementar nº 

123/2006, conforme item 5.6.2 do Edital. Foi verificado que a empresa RM 

DE SOUZA EIRELI apresentou cópia do documento pessoal do representante 

sem autenticação, em desacordo ao item 5.3.2 do Edital, e por esse motivo o 

representante não foi credenciado. Foi verificado ainda, que a empresa LIDER 

COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA apresentou Declaração de 

enquadramento de ME/EPP e Declaração de Requisitos de Habilitação, e 

Relação de Parentesco com assinatura digital sem código de verificação, bem 

como, não apresentou mídia digital para conferência das mesmas, em 

desacordo com os itens 1.6.2 e 1.6.2.1 do Edital, tendo o representante 

firmado as referidas declarações na sessão, conforme item 5.5.1 e 5.6.1 do 

Edital. A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas de preços 

e as documentações de habilitação. Neste momento foi verificado que a 

empresa TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA não possui CNAE e/ou 

Atividade Compatível ou Similar com o item descrito no Lote 10, e por esse 

motivo foi desclassificado no referido Lote. 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 
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apresentação de lances, sendo registrados no histórico que, ao final da sessão, 

produziram os seguintes resultados: 

 R M DE SOUZA EIRELI nos lotes 1 por "Não cotar todos os itens", 2 por 

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

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

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

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

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

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

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

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

itens", 21 por "Não cotar todos os itens", 22 por "Não cotar todos os itens", 23 

por "Não cotar todos os itens", 24 por "Não cotar todos os itens", 25 por "Não 

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

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

itens", 30 por "Não cotar todos os itens", 31 por "Não cotar todos os itens", 32 

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

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

todos os itens", 37 por "Não cotar todos os itens", 38 por "Não cotar todos os 

itens" e 39 por "Não cotar todos os itens", BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Não 

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

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

"Não cotar todos os itens", 9 por "Declínio de lance", 11 por "Não cotar todos 

os itens", 12 por "Declínio de lance", 13 por "Não cotar todos os itens", 14 por 

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

itens", 17 por "Declínio de lance", 18 por "Declínio de lance", 19 por "Não 

cotar todos os itens", 21 por "Não cotar todos os itens", 22 por "Não cotar 

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

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

30 por "Valor inexequível", 31 por "Não cotar todos os itens", 32 por "Não 

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

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

38 por "Declínio de lance" e 39 por "Declínio de lance", EKIPAR EPI E EPC 

COMERCIO E SERVICOS LTDA nos lotes 1 por "Não cotar todos os itens", 

2 por "Valor inexequível", 3 por "Valor inexequível", 4 por "Não cotar todos 
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os itens", 5 por "Não cotar todos os itens", 6 por "Valor inexequível", 7 por 

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

por "Valor inexequível", 11 por "Não cotar todos os itens", 12 por "Declínio 

de lance", 13 por "Declínio de lance", 15 por "Valor inexequível", 16 por 

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

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

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

itens", 24 por "Valor inexequível", 25 por "Valor inexequível", 26 por 

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

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

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

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

"Valor inexequível" e 38 por "Valor inexequível", FABRIK SOLUCAO 

EIRELI nos lotes 1 por "Valor inexequível", 2 por "Declínio de lance", 3 por 

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

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

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

"Declínio de lance", 14 por "Valor inexequível", 16 por "Valor inexequível", 

17 por "Valor inexequível", 18 por "Valor inexequível", 20 por "Declínio de 

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

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

26 por "Valor inexequível", 27 por "Valor inexequível", 28 por "Valor 

inexequível", 29 por "Valor inexequível", 30 por "Valor inexequível", 31 por 

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

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

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

inexequível" e 39 por "Declínio de lance", Líder Comércio e Distribuição Ltda 

nos lotes 4 por "Não cotar todos os itens", 5 por "Declínio de lance", 6 por 

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

por "Declínio de lance", 10 por "Declínio de lance", 11 por "Não cotar todos 

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

por "Valor inexequível", 15 por "Declínio de lance", 16 por "Declínio de 

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

"Declínio de lance", 21 por "Declínio de lance", 23 por "A PEDIDO DO 

LICITANTE POR COTAR DE FORMA EQUIVOCADA", 24 por "Não cotar 

todos os itens", 25 por "Não cotar todos os itens", 26 por "A PEDIDO DO 
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LICITANTE POR COTAR ÓCULUS SIMPLES", 27 por "Declínio de lance", 

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

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

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

lance", 38 por "Declínio de lance" e 39 por "Não cotar todos os itens", 

SUELY HUBNER DE MIRANDA nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por 

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

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

14 por "Declínio de lance", 15 por "Valor inexequível", 16 por "Declínio de 

lance", 17 por "Valor inexequível", 18 por "Valor inexequível", 19 por 

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

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

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

inexequível", 29 por "Valor inexequível", 30 por "Valor inexequível", 31 por 

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

36 por "Valor inexequível", 37 por "Valor inexequível", 38 por "Valor 

inexequível" e 39 por "Valor inexequível" e TRAVEL LOCADORA E 

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

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

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

itens", 20 por "Valor inexequível", 22 por "Não cotar todos os itens", 24 por 

"Valor inexequível", 26 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR COTAR 

ÓCULUS SIMPLES", 28 por "Valor inexequível", 31 por "Não cotar todos os 

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

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

"Declínio de lance" e 39 por "Não cotar todos os itens" 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Lote 1 Rodada 1: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 3.630,00 (três 

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

a disputa do lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 2.520,00 (dois 

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

Lote 3 Rodada 1: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.168,75 (um 

mil cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), BARRA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 1.125,00 (um mil 

cento e vinte e cinco reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 

1.112,50 (um mil cento e doze reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 4 Rodada 1: FABRIK SOLUCAO EIRELI lance R$ 6.870,00 (seis mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 5 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 98.500,00 (noventa e oito mil quinhentos reais) e não havendo mais 

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

Lote 6 Rodada 1: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 4.248,00 

(quatro mil duzentos e quarenta e oito reais), FABRIK SOLUCAO EIRELI 

lance R$ 4.189,00 (quatro mil cento e oitenta e nove reais), TRAVEL 

LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 4.012,00 (quatro mil doze reais).  

Lote 6 Rodada 2: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 3.953,00 (três 

mil novecentos e cinquenta e três reais), TRAVEL LOCADORA E 

TURISMO LTDA lance R$ 3.894,00 (três mil oitocentos e noventa e quatro 

reais).  

Lote 6 Rodada 3: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 3.835,00 (três 

mil oitocentos e trinta e cinco reais), TRAVEL LOCADORA E TURISMO 

LTDA lance R$ 3.776,00 (três mil setecentos e setenta e seis reais) e não 

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

Lote 7 Rodada 1: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

793,50 (setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) e não havendo 

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

Lote 8 Rodada 1: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

2.759,00 (dois mil setecentos e cinquenta e nove reais) e não havendo mais 

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

Lote 9 Rodada 1: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

2.052,00 (dois mil cinquenta e dois reais), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 2.040,60 (dois mil quarenta reais e 

sessenta centavos).  
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Lote 9 Rodada 2: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

1.938,00 (um mil novecentos e trinta e oito reais), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 1.926,60 (um mil novecentos e vinte e 

seis reais e sessenta centavos).  

Lote 9 Rodada 3: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

1.824,00 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 10 Rodada 0: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 11 Rodada 1: FABRIK SOLUCAO EIRELI lance R$ 14.800,00 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 12 Rodada 0: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 3.505,50 

(três mil quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

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

Lote 13 Rodada 1: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

5.040,00 (cinco mil quarenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 14 Rodada 0: EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA 

lance R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e não havendo mais lances para 

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

Lote 15 Rodada 1: FABRIK SOLUCAO EIRELI lance R$ 560,00 

(quinhentos e sessenta reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 

558,00 (quinhentos e cinquenta e oito reais).  

Lote 15 Rodada 2: FABRIK SOLUCAO EIRELI lance R$ 540,00 

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

a disputa do lote subsequente.  

Lote 16 Rodada 1: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 4.950,00 

(quatro mil novecentos e cinquenta reais), TRAVEL LOCADORA E 

TURISMO LTDA lance R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta 

reais).  

Lote 16 Rodada 2: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 4.650,00 

(quatro mil seiscentos e cinquenta reais), TRAVEL LOCADORA E 

TURISMO LTDA lance R$ 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais).  
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Lote 16 Rodada 3: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 4.450,00 

(quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), TRAVEL LOCADORA E 

TURISMO LTDA lance R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não havendo mais 

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

Lote 17 Rodada 1: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 7.360,00 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 18 Rodada 1: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

533,00 (quinhentos e trinta e três reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda 

lance R$ 512,50 (quinhentos e doze reais e cinquenta centavos).  

Lote 18 Rodada 2: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais), Líder Comércio e Distribuição 

Ltda lance R$ 471,50 (quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).  

Lote 18 Rodada 3: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

410,00 (quatrocentos e dez reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 19 Rodada 1: FABRIK SOLUCAO EIRELI lance R$ 1.920,00 (um mil 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 20 Rodada 1: FABRIK SOLUCAO EIRELI lance R$ 9.300,00 (nove mil 

trezentos reais), BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance 

R$ 9.238,00 (nove mil duzentos e trinta e oito reais) e não havendo mais 

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

Lote 21 Rodada 1: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 3.885,00 

(três mil oitocentos e oitenta e cinco reais), TRAVEL LOCADORA E 

TURISMO LTDA lance R$ 3.600,00 (três mil seiscentos reais).  

Lote 21 Rodada 2: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 3.570,00 

(três mil quinhentos e setenta reais), TRAVEL LOCADORA E TURISMO 

LTDA lance R$ 3.300,00 (três mil trezentos reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 22 Rodada 1: FABRIK SOLUCAO EIRELI lance R$ 1.900,00 (um mil 

novecentos reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 1.890,00 (um 

mil oitocentos e noventa reais).  

Lote 22 Rodada 2: FABRIK SOLUCAO EIRELI lance R$ 1.800,00 (um mil 

oitocentos reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 1.780,00 (um 

mil setecentos e oitenta reais).  
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Lote 22 Rodada 3: FABRIK SOLUCAO EIRELI lance R$ 1.700,00 (um mil 

setecentos reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 1.690,00 (um 

mil seiscentos e noventa reais).  

Lote 22 Rodada 4: FABRIK SOLUCAO EIRELI lance R$ 1.650,00 (um mil 

seiscentos e cinquenta reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 

1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais).  

Lote 22 Rodada 5: FABRIK SOLUCAO EIRELI lance R$ 1.630,00 (um mil 

seiscentos e trinta reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 

1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 23 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais), TRAVEL LOCADORA E 

TURISMO LTDA lance R$ 6.600,00 (seis mil seiscentos reais).  

Lote 23 Rodada 2: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 6.540,00 (seis mil quinhentos e quarenta reais), TRAVEL 

LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 6.300,00 (seis mil trezentos 

reais).  

Lote 23 Rodada 3: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais), TRAVEL 

LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 6.000,00 (seis mil reais).  

Lote 23 Rodada 4: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais), TRAVEL 

LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 5.700,00 (cinco mil setecentos 

reais).  

Lote 23 Rodada 5: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais), TRAVEL 

LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 5.400,00 (cinco mil quatrocentos 

reais).  

Lote 23 Rodada 6: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 5.340,00 (cinco mil trezentos e quarenta reais), TRAVEL 

LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 5.160,00 (cinco mil cento e 

sessenta reais).  

Lote 23 Rodada 7: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 5.100,00 (cinco mil cem reais), TRAVEL LOCADORA E 

TURISMO LTDA lance R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais).  
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Lote 23 Rodada 8: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais), TRAVEL 

LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 4.500,00 (quatro mil quinhentos 

reais).  

Lote 23 Rodada 9: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais), TRAVEL 

LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 4.200,00 (quatro mil duzentos 

reais).  

Lote 23 Rodada 10: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais), TRAVEL LOCADORA 

E TURISMO LTDA lance R$ 3.900,00 (três mil novecentos reais) e não 

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

Lote 24 Rodada 1: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.242,00 (um 

mil duzentos e quarenta e dois reais), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 1.237,50 (um mil duzentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos).  

Lote 24 Rodada 2: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.233,00 (um 

mil duzentos e trinta e três reais), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 1.232,10 (um mil duzentos e trinta e 

dois reais e dez centavos).  

Lote 24 Rodada 3: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.228,50 (um 

mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), BARRA COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 1.224,00 (um mil duzentos e vinte e 

quatro reais).  

Lote 24 Rodada 4: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.223,10 (um 

mil duzentos e vinte e três reais e dez centavos), BARRA COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS EIRELI lance R$ 1.219,50 (um mil duzentos e dezenove 

reais e cinquenta centavos).  

Lote 24 Rodada 5: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.215,00 (um 

mil duzentos e quinze reais), BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI lance R$ 1.214,10 (um mil duzentos e quatorze reais e dez centavos) 

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

subsequente.  

Lote 25 Rodada 1: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

190,00 (cento e noventa reais) e não havendo mais lances para o lote, 
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iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 26 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 1.712,00 (um mil setecentos e doze reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 27 Rodada 1: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

504,00 (quinhentos e quatro reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance 

R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais).  

Lote 27 Rodada 2: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais), Líder Comércio e Distribuição 

Ltda lance R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).  

Lote 27 Rodada 3: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

478,40 (quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), Líder 

Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois 

reais).  

Lote 27 Rodada 4: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais), Líder Comércio e Distribuição 

Ltda lance R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais).  

Lote 27 Rodada 5: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais), Líder Comércio e Distribuição 

Ltda lance R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).  

Lote 27 Rodada 6: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 28 Rodada 1: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 31,50 (trinta 

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

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 29 Rodada 1: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

188,00 (cento e oitenta e oito reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance 

R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais).  

Lote 29 Rodada 2: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

182,00 (cento e oitenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 30 Rodada 1: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  
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Lote 31 Rodada 1: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 13.776,00 

(treze mil setecentos e setenta e seis reais), Líder Comércio e Distribuição 

Ltda lance R$ 13.530,00 (treze mil quinhentos e trinta reais).  

Lote 31 Rodada 2: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 13.521,80 

(treze mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos), Líder Comércio e 

Distribuição Ltda lance R$ 13.284,00 (treze mil duzentos e oitenta e quatro 

reais).  

Lote 31 Rodada 3: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 13.357,80 

(treze mil trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), Líder 

Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 13.120,00 (treze mil cento e vinte 

reais).  

Lote 31 Rodada 4: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 13.275,80 

(treze mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) e não havendo 

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

Lote 32 Rodada 1: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 9.600,00 

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

disputa do lote subsequente.  

Lote 33 Rodada 1: SUELY HUBNER DE MIRANDA lance R$ 1.720,00 (um 

mil setecentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 

a disputa do lote subsequente.  

Lote 34 Rodada 0: EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA 

lance R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 35 Rodada 1: BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

lance R$ 4.080,00 (quatro mil oitenta reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 36 Rodada 0: Líder Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 891,00 

(oitocentos e noventa e um reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 37 Rodada 1: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

1.066,00 (um mil sessenta e seis reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda 

lance R$ 1.053,00 (um mil cinquenta e três reais).  

Lote 37 Rodada 2: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

1.040,00 (um mil quarenta reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance 

R$ 1.027,00 (um mil vinte e sete reais).  
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Lote 37 Rodada 3: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

1.014,00 (um mil quatorze reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance 

R$ 1.001,00 (um mil um reais).  

Lote 37 Rodada 4: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), Líder Comércio e Distribuição 

Ltda lance R$ 962,00 (novecentos e sessenta e dois reais).  

Lote 37 Rodada 5: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 38 Rodada 1: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

539,50 (quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), Líder 

Comércio e Distribuição Ltda lance R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco 

reais).  

Lote 38 Rodada 2: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

530,00 (quinhentos e trinta reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda lance 

R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais).  

Lote 38 Rodada 3: TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA lance R$ 

520,00 (quinhentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 39 Rodada 0: EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA 

lance R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais).  

Os lotes 10, 12, 14, 34, 36 e 39 não obtiveram lances, mantendo o valor da 

proposta inicial. Os Lotes 04, 11, 32 e 33, ficaram acima do valor estimado e 

por este motivo, os autos serão encaminhados à Secretaria Municipal de 

Gestão, Planejamento e Finanças para manifestação.  

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI nos lotes 5, 10, 20, 

24, 26 e 35 no valor total de R$ 114.877,50 (cento e quatorze mil oitocentos e 

setenta e sete reais e cinquenta centavos), EKIPAR EPI E EPC 

COMERCIO E SERVICOS LTDA nos lotes 14, 34 e 39 no valor total de 

R$ 2.361,00 (dois mil trezentos e sessenta e um reais), FABRIK SOLUCAO 

EIRELI nos lotes 4, 11, 15 e 19 no valor total de R$ 24.130,00 (vinte e 

quatro mil cento e trinta reais), Líder Comércio e Distribuição Ltda nos 

lotes 1, 2, 3, 17, 22, 31 e 36 no valor total de R$ 30.253,50 (trinta mil 

duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), SUELY HUBNER 

DE MIRANDA nos lotes 12, 28, 32 e 33 no valor total de R$ 14.857,00 
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(quatorze mil oitocentos e cinquenta e sete reais) e TRAVEL LOCADORA 

E TURISMO LTDA nos lotes 6, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 37 

e 38 no valor total de R$ 28.180,40 (vinte e oito mil cento e oitenta reais e 

quarenta 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 14h00min, 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  

 

 

 

KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMÓTEO 

Apoio  
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REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

 

R M DE SOUZA EIRELI 

Representante não Credenciado 

 

 

BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

MAICON SILVA DE OLIVEIRA (Ausentou-se) 

 

 

 

EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA 

JULIO CESAR SOUZA KAIKE (Ausentou-se) 

 

 

 

FABRIK SOLUCAO EIRELI  

VANESSA PEREIRA LUCAS 

 

 

 

Líder Comércio e Distribuição Ltda 

EDIVALDO ALBANI NATAL (Ausentou-se) 

 

 

 

SUELY HUBNER DE MIRANDA 

GLEISSON CASSANDRO MONTEIRO 

 

 

 

TRAVEL LOCADORA E TURISMO LTDA 

LUCIEL MATIAS DOS PASSOS 

 


