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Ata de Sessão Pública - Pregão Presencial/Registro de Preços N 2  01112020 

Proc. N2 01669912019 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 08h30min, na Sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal, à Praça da Independência, n 2  341, Centro, Afonso Cláudio/ES, reuniu-se a Pregoeira 

deste Órgão, Keyla M. Zanetti de Oliveira e membros da equipe de apoio, Elilda Maria Bissoli e Karina de 

Paulo Pereira, designadas através da Portaria N 2  120/2019, para, conforme disposições contidas na Lei N 

10.520102, na Lei Complementar N2 123/06. no Decreto Municipal N2 173/09 e subsidiariamente na Lei 

N2 8.666/93, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial/Registro de Preços N2 01112020 - 

Processo N2 01669912019, que tem como objetivo a aquisição de material de consumo (limpeza, 

higiene, descartáveis e outros), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e da Secretaria Municipal de Assistência Social. A 

convocação dos interessados para participar do certame foi efetuada por meio de publicação do aviso de 

licitação, veiculado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES, jornal de 

circulação estadual - Jornal Metro e site oficial do Município, conforme cópias anexas ao processo. No 

horário previamente estabelecido a Pregoeira abriu a Sessão Pública identificando 06 (seis) empresas 

participantes: A & C COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n2 10.962.026/0001-74, neste ato 

representada por Cristhiano Ferreira Aleprande, portador do CPF n2 116.840.264-09; ARRUDA 

COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n 2  30.681.39510001-04, neste 

ato representada por Diego Grossmann da Silva Arruda, portador do CPF ri 2  058.421.957-12; 

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n 2  17.364.47010001-37, neste ato 

representada por Thiago Souza de Moraes, portador do CPF n 2  113.990.017-01; LICITANDO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n 2  10.610.928/0001-41, neste ato representada por Ronie 

Moura, portador do CPF riQ 030.875.427-17; MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME, inscrita no CNPJ sob o 

n2  02.396.15010001-91, neste ato representada por Mayke Rangel Carvalho, portador do CPF n2 

138.380.757-16 e R. F. L. COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n 2  01.260.37410001-09, neste 

ato representada por Ronaldo Francisco Lambert, portador do CPF riQ 001.436.157-42, que apresentaram 

os documentos necessários ao credenciamento, sendo portanto, credenciados. Sequencialmente, foram 

recebidos os envelopes devidamente lacrados, contendo as propostas comerciais (envelope ri2  01) e os 

documentos de habilitação (envelope n 2  02), os quais foram rubricados tanto pelos represetantes 

credenciados, quanto pela Pregoeira e equipe de apoio. Ato continuo, procedeu-se a abertura dos 

envelopes de propostas comerciais (envelope ri 9  01), as quais foram analisadas e rubricadas tanto pelos 

representantes credenciados, quanto pela Pregoeira e equipe de apoio, que concluíram, oportunamente, 

pela classificação de todas as propostas comerciais apresentadas por atenderem as disposições contidas 

no Edital de Licitação. Após o que, a Pregoeria e equipe de apoio procederam ao registro dos preços 

apresentados pelos proponentes no sistema utilizado pelo Município de Afonso Cláudio/ES para o 

processamento do Pregão Presencial. Consequentemente, as licitantes classificadas para a etapa 
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seguinte (fase de lances), por intermédio de seus representantes legais credenciados, foram convocados 

para a apresentação dos mesmos, observadas as disposições contidas no art. 42,  incisos VIII e IX, da Lei 

10.520/02, conforme HISTÓRICO que segue: HISTÓRICO DE LANCES - Lotei Rodada 1: REI. COMERCIAL LTDA - 

EPP lance R$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos), A&C COMERCIAL LTDA- ME lance R$ 137,50 

(cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente. Lote 2 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 1.250,00 (um mil duzentos e 
cinquenta reais), Lote 2 Rodada 2: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance RS 1.240,00 (um mil duzentos 

e quarenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 3 Rodada 1: 
LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 5.400,00 (cinco mil quatrocentos reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 4 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA - ME lance R$ 890,50 (oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 5 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance RS 
663,00 (seiscentos e sessenta e três reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 6 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 1.230,00 (um mil duzentos e 

trinta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lotei Rodado 1: M. G. 

DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance RS 145,60 (cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 8 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 9 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 70,00 (setenta reais) 

e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 10 Rodado 0: LICITANDO 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 11 Rodado 1: R.F.1, COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 424,35 

(quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 423,00 

(quatrocentos e vinte e três reais), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três 

reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 12 Rodada 1: RFL. 

COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 611,10 

(seiscentos e onze reais e dez centavos), Lote 12 Rodada 2: RFL. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 607,50 (seiscentos 

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: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 133,75 (cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) 

e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 14 Rodada 1: RS.L. 

COMERCIAL LTDA - EPP lance RS 364,50 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 15 Rodada 0: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO 

ME lance RS 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente, Lote 16 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), Lote 16 

Rodada 2: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance RS 800,00 (oitocentos reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 17 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 595,60 (quinhentos 

e noventa e cinco reais e sessenta centavos), R.F,L. COMERCIAL ITDA - EPP lance R$ 594,00 (quinhentos e noventa e 

quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 18 Rodada 1: 

LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais), A&C COMERCIAL 

LTDA - ME lance R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente, Lote 19 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance RS 2.450,00 (dois mil 

quatrocentos e cinquenta reais), Lote 19 Rodada 2: REL. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 2.440,00 (dois mil 

quatrocentos e quarenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 
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iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 20 Rodado 0: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 859,80 (oitocentos 

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

subsequente. Lote 21 Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.080,00 (um mil oitenta reais) e não havendo 
mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 22 Rodado 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP 

lance R$ 1.004,00 (um mil quatro reais), Lote 22 Rodado 2: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 1.000,00 (um mil 

reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 23 Rodado O: A&C 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 24 Rodado 1: AU COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.129,40 (dois mil 
cento e vinte e nove reais e quarenta centavos), R.E.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 2.128,80 (dois mil cento e 
vinte e oito reais e oitenta centavos), Lote 24 Rodado 2: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 2.127,00 (dois mil 
cento e vinte e sete reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 25 
Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 114,00 (cento e quatorze reais) e não havendo mais lances para o 
lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. Lote 26 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 2.087,80 

(dois mil oitenta e sete reais e oitenta centavos), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.084,50 (dois mil oitenta e 

quatro reais e cinquenta centavos). Lote 26 Rodado 2: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 2.082,30 (dois mil 
oitenta e dois reais e trinta centavos), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.079,00 (dois mil setenta e nove reais) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 27 Rodado 1: AU COMERCIAL 
LTDA - ME lance R$ 308,50 (trezentos e oito reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 28 Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA- ME lance R$ 308,50 (trezentos e 
oito reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 

Lote 29 Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 246,80 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) 
e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. Lote 30 Rodada 1: LICITANDO 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 31 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 

ME lance R$ 2.952,00 (dois mil novecentos e cinquenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se 
a disputa do lote subsequente, Lote 32 Rodada 1: AU COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 342,95 (trezentos e quarenta 

e dois reais e noventa e cinco centavos), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 342,00 (trezentos e quarenta e 

dois reais), Lote 32 Rodado 2: AU COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 341,05 (trezentos e quarenta e um reais e cinco 

centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 33 Rodado 1: AU 

COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 34 Rodado 1: tF.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 7.710,00 (sete mil 

setecentos e dez reais), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 7.695,00 (sete mil seiscentos e noventa e cinco 
reais), Lote 34 Rodada 2: RF.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. Lote 35 Rodado 1: LICITANDO COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 

516,25 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 36 Rodada 1: AU COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 592,80 (quinhentos e noventa 
e dois reais e oitenta centavos), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois 
reais), Lote 36 Rodado 2: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 591,20 (quinhentos e noventa e um reais e vinte 
centavos), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 589,60 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta 
centavos), Lote 36 Rodada 3: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 588,80 (quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta 

centavos), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), Lote 35 Rodada 4: 

A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 587,20 

) 
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(quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 
lote subsequente, Lote 37 Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 38 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - 
ME lance R$ 1.956,25 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), ARRUDA COMERCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance AS 1.950,00 (uni mil novecentos e cinquenta reais), Lote 38 Rodada 2: A&C 
COMERCIAL LTDA - ME lance RS 1-925,00 (um mil novecentos e vinte e cinco reais), ARRUDA COMERCIO DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA ETRELI lance R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais), Lote 38 Rodada 3: A&C 
COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS 

DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 1.725,00 (um mil setecentos e vinte e cinco reais), Lote 38 Rodada 4: A&C COMERCIAL 
LTDA - ME lance RS 1.700,00 (um mil setecentos reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance 

R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), Lote 38 Rodado 5: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.625,00 

(um mil seiscentos e vinte e cinco reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 1.600,00 

(um mil seiscentos reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 39 
Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME 
lance R$ 609,00 (seiscentos e nove reais), Lote 39 Rodado 2: A&C COMERCIAL LTDA- ME lance R$ 605,00 (seiscentos 

e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 40 Rodada 1: 
A&C COMERCIAL LTDA - ME lance AS 30,60 (trinta reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 41 Rodado 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 

76,00 (setenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 42 
Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance AS 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 43 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO 

E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 44 Rodado 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance 

R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente, Lote 45 Rodado 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA- EPP lance R$ 1.191,40 (um mil cento e noventa e um reais 

e quarenta centavos), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 1.186,80 (um mil cento e oitenta e seis reais e 

oitenta centavos), Lote 45 Rodado 2: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 1.182,20 (um mil cento e oitenta e dois 

reais e vinte centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 46 

Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 2.070,00 (dois mil setenta reais) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 47 Rodada 0: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA 
LTDA EPP lance AS 1.138,50 (um mil cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para 
o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 48 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

lance R$ 8.237,50 (oito mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 49 Rodado 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance 

AS 309,00 (trezentos e nove reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 

Lote 50 Rodado 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e 

não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 51 Rodado 0: DISTRIBUIDORA 

SANTA PAULA LTDA EPP lance AS 1.899,00 (um mil oitocentos e noventa e nove reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 52 Rodada 0: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME lance R$ 1.190,00 (um mil cento e noventa reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente, Lote 53 Rodada 0: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP lance AS 6.435,00 (seis mil 

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

Lote 54 Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 45,80 
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(quarenta e cinco reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente, Lote 55 Rodado 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 57,50 (cinquenta e sete reais 

e cinquenta centavos), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 56 Rodado 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 

ME lance R$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos), A&C COMERCIAL LIDA - ME lance R$ 20,20 (vinte reais e vinte 

centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a cisputa do lote subsequente, Lote 57 Rodada 1: A&C 

COMERCIAL LTDA - ME lance AS 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance AS 
228,00 (duzentos e vinte e oito reais), Lote 57 Rodado 2: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance AS 227,00 (duzentos e 

vinte e sete reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 58 Rodada O: 
A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 43,05 (quarenta e três reais e cinco centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 59 Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA- ME lance RS 166,65 (cento 

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

subsequente, Lote 60 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance AS 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e 

cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 61 Rodada 
1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LIDA - ME lance R$ 530,00 (seiscentos e trinta reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 62 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 

446,40 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente, Lote 63 Rodada O: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e 

dois reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 64 Rodado 1: R.F.L. 

COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 157,50 (cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 65 Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 

311,60 (trezentos e onze reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente, Lote 66 Rodada O: lance AS 0,00 e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente, Lote 67 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 165,00 (cento e sessenta 

e cinco reais), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R5 163,90 (cento e sessenta e três reais e noventa centavos) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. Lote 68 Rodada 0: M. G. DE OLIVEIRA 

MILHORATO ME lance AS 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-

se a disputa do lote subsequente, Lote 69 Rodado O: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 444,40 
(quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente, Lote 70 Rodada O: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R5 606,00 (seiscentos e 

seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 71 Rodada 0: M. G. 

DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 72 Rodada O: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 2.602,95 
(dois mil seiscentos e dois reais e noventa e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente, Lote 73 Rodada 0: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 2.277,80 (dois mil 

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

subsequente, Lote 74 Rodada 0: M. G. DE OLIVEIRA MILE-IORATO ME lance R5 2.279,55 (dois mil duzentos e setenta e 

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

subsequente, Lote 75 Rodada 0: lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente. Lote 76 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 184,80 (cento e oitenta e quatro reais e 

oitenta centavos), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 77 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 

560,00 (quinhentos e sessenta reais), M. 

5 

511 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

ATA 

Ucitação 	Pregão Presencia! N°000011/2020 - 1710312020 - Processo N°01669912019 2~!~  

Responsáve/ 	KEYLA MONTEIRO ZANETTI DE OLIVEIRA 

Data 	17103/2020 

G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), Lote 77 
Rodada 2: R.F.L COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 557,20 (quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 78 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - 

ME lance R$ 1.429,45 (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) e não havendo mais 
lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 79 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME lance R$ 76,00 (setenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 80 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 1.224,00 (um mil duzentos e vinte e quatro 
reais), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1-218,00 (um mil duzentos e dezoito reais) e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 81 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance RS 138,00 
(cento e trinta e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 82 
Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP 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 83 Rodado 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 

ME lance AS 1342,00 (um mil trezentos e quarenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 84 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance AS 300,00 
(trezentos reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 85 Rodada 1: 
Â&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 431,60 (quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos) e não havendo 
mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 86 Rodada 0: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO 

ME lance R$ 75,40 (setenta e cinco reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente, Lote 87 Rodada O: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance AS 190,60 (cento e 

noventa reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 88 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 1.278,00 (um mil duzentos e setenta e oito 

reais), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 1.272,00 (um mil duzentos e setenta e dois reais), Lote 88 
Rodada 2: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LIDA - ME lance R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 89 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 1.600,00 (um mil seiscentos reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente, Lote 90 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 1.872,00 (um 

mil oitocentos e setenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 91 Rodada 0: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance AS 270,00 (duzentos e setenta 

reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. Lote 92 Rodado 1: LICITANDO 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance RS 5.025,00 (cinco mil vinte e cinco reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 93 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance RS 171,00 (cento 
e setenta e um reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 94 

Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 95 Rodada 1: RF.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance AS 

14.480,00 (quatorze mil quatrocentos e oitenta reais), Lote 95 Rodada 2: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance AS 
14.400,00 (quatorze mil quatrocentos reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente, Lote 96 Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance AS 623,74 (seiscentos e vinte e três reais e setenta 

e quatro centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 97 Rodado 
0: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 190,40 (cento e noventa reais e quarenta centavos) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 98 Rodada 1: AU COMERCIAL LTDA - ME 

lance AS 1.134,00 (um mil cento e trinta e quatro reais), LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 

1.080,00 (um mil oitenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 

99 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 354,80 
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(trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 354,00 (trezentos e 

cinquenta e quatro reais), Lote 99 Rodado 2: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 353,60 (trezentos e cinquenta e 

três reais e sessenta centavos), Lote 99 Rodada 3: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance AS 352,00 (trezentos e 

cinquenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 100 

Rodado 0: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.038,00 (um mil trinta e oito reais) e não havendo mais lances para 

o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 101 Rodada 0: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.048,50 
(um mil quarenta e oito reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente. Lote 102 Rodado 0: lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente, Lote 103 Rodada 0: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 834,90 (oitocentos e trinta e 

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

Lote 104 Rodado i: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 957,00 (novecentos e cinquenta 

e sete reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 105 Rodado 1: 
LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance RS 340,00 (trezentos e quarenta reais), ARRUDA COMERCIO DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 106 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance AS 3.356,00 
(três mil trezentos e cinquenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente, Lote 107 Rodado O: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis 

reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 108 Rodada 1: R.F.L. 

COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 98,70 (noventa e oito reais e setenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 109 Rodado O: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

EIRELI lance RS 22.425,00 (vinte e dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 110 Rodado O: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 

48,00 (quarenta e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 

111 Rodado 1: RF.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos) e 

não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 112 Rodado 1: RLL. COMERCIAL 

LTDA - EPP lance R$ 917,70 (novecentos e dezessete reais e setenta centavos), M. O. DE OLIVEIRA MILHORATO ME 

lance R$ 908,50 (novecentos e oito reais e cinquenta centavos), Lote 112 Rodado 2: R.EL. COMERCIAL LTDA - EPP 

lance AS 906,20 (novecentos e seis reais e vinte centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 

do lote subsequente, Lote 113 Rodado 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME lance R$ 328,00 (trezentos e 

vinte e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 114 Rodada 

O: M. O. DE OLIVEIRA MILI-IORATO ME lance R$ 78,00 (setenta e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente. Lote 115 Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 42,30 (quarenta e 

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

116 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 69,60 (sessenta e nove reais e sessenta centavos), A&C 

COMERCIAL LTDA - ME lance AS 69,40 (sessenta e nove reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 117 Rodada 0: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance AS 142,60 
(cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente. Lote 118 Rodada O: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance RS 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 119 Rodada 0: 

lance R$ 0,00 O e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 120 Rodada 0: 
lance R$ 0,00 ()e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 121 Rodada 1: 

A&C COMERCIAL LTDA - ME lance AS 268,20 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) e não havendo mais 
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lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 122 Rodada 0: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance AS 

600,00 (seiscentos reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 123 
Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 872,40 (oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), M. G. 

DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois reais), Lote 123 Rodada 2: A&C 
COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 871,90 (oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos), M. G. DE OLIVEIRA 

MILHORATO ME lance R$ 871,50 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), Lote 123 Rodado 3: A&C 
COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 871,00 (oitocentos e setenta e um reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 124 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 118,75 (cento e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente )  Lote 125 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance RS 149,00 (cento e quarenta e nove reais), R.F.L. 
COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 147,25 (cento 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 126 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R 

$ 328,65 (trezentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 328,30 

(trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 127 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 67960 (seiscentos e setenta e nove reais e 

sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 128 Rodada 
1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance AS 1.044,00 (um mil quarenta e quatro reais), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO 
ME lance R$ 1.042,80 (um mil quarenta e dois reais e oitenta centavos), Lote 128 Rodada 2: A&C COMERCIAL LTDA - 

ME lance R$ 1041,60 (um mil quarenta e um reais e sessenta centavos), M. E DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 

1040,40 (um mil quarenta reais e quarenta centavos), Lote 128 Rodado 3: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance RS 

1-038,00 (um mil trinta e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 129 Rodado 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 403,20 (quatrocentos e três reais e vinte centavos), Lote 
129 Rodado 2: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais) e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 130 Rodada 0: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP 

lance R$ 911,80 (novecentos e onze reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente, Lote 131 Rodada 0: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 414,00 

(quatrocentos e quatorze reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
132 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance AS 980,00 (novecentos e oitenta reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 133 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO 

E SERVIÇOS LTDA - ME lance AS 1.120,00 (um mil cento e vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-

se a disputa do lote subsequente, Lote 134 Rodado 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
135 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 34,00 (trinta e quatro reais) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 136 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP 

lance R$ 5388,80 (cinco mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS 

DE LIMPEZA EIRELI lance AS 5376,00 (cinco mil trezentos e setenta e seis reais), LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA - ME lance AS 5.344,00 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais), Lote 136 Rodada 2; ARRUDA COMERCIO 

DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais), LICITANDO COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 5J20,00 (cinco mil cento e vinte reais), Lote 136 Rodada 3: ARRUDA COMERCIO DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R5 5.088,00 (cinco mil oitenta e oito reais), LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA - ME lance RS 4.960,00 (quatro mil novecentos e sessenta reais), Lote 136 Rodado 4: ARRUDA COMERCIO DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance AS 4328,00 (quatro mil novecentos e vinte e oito reais). LICITANDO COMERCIO 

E SERVIÇOS LTDA - ME lance AS 4.800,00 (quatro mil 
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oitocentos reais), Lote 136 Rodada 5: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 4.796,80 
(quatro mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 137 Rodado 1: RFL. COMERCIAL LTDA - £PP lance R$ 780,00 (setecentos e oitenta 

reais), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 778,80 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 138 Rodado O: M. G. DE OLIVEIRA 

MILHORATO ME lance R$ 1.024,80 (um mil vinte e quatro reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 139 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

lance R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 319.60 
(trezentos e dezenove reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente, Lote 140 Rodada O: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 600,00 (seiscentos 
reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 141 Rodada O: M. G. DE 
OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 36,80 (trinta e seis reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o 
lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 142 Rodada O: lance R$ 0,00 ()e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 143 Rodada O: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 285,00 
(duzentos e oitenta e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 

Lote 144 Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 220,75 (duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) e 

não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 145 Rodado 1: A&C COMERCIAL 
LTDA - ME lance R$ 334,50 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 146 Rodada O: R.F.L COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 60,80 
(sessenta reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 

Lote 147 Rodado 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 238,90 (duzentos e trinta e oito reais e noventa centavos) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 148 Rodada O: M. G. DE 

OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o 
lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 149 Rodada 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

lance R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente, Lote 150 Rodado 1: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 195,00 (cento e noventa e 

cinco reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 151 Rodada 0 M. 
G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 1.014,00 (um mil quatorze reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 152 Rodada O: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP lance R$ 

2350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 153 Rodado O: AU COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 154 Rodado 1: LICITANDO 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME lance R$ 1.790,00 (um mil setecentos e noventa reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 155 Rodada 1: AU COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 

2.397,00 (dois mil trezentos e noventa e sete reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 
2.394,00 (dois mil trezentos e noventa e quatro reais), Lote 155 Rodado 2: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 

2.385,00 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 
2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais), Lote 155 Rodada 3: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.355,00 (dois 

mil trezentos e cinquenta e cinco reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 2.340,00 
(dois mil trezentos e quarenta reais), Lote 155 Rodada 4: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1325,00 (dois mil 

trezentos e vinte e cinco reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 2.280,00 (dois mil 

duzentos e oitenta reais), Lote 155 Rodado 5: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.265,00 (dois mil duzentos e 

sessenta e cinco reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 
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lance R$ 2250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), Lote 155 Rodada 6: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 
2.235,00 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 
2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais), Lote 155 Rodado 7: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 2.100,00 (dois mil 
cem reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 2.097,00 (dois mil noventa e sete reais), 
Lote 155 Rodado 8: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 156 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA 
- ME lance R$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais), M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 1.953,00 
(um mil novecentos e cinquenta e três reais), Lote 156 Rodada 2: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.946,00 (um 
mil novecentos e quarenta e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 157 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance RS 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais), M. 
G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 922,50 (novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), Lote 157 
Rodado 2: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 921,00 (novecentos e vinte e um reais) e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente. Lote 158 Rodada 1: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance RS 
133,05 (cento e trinta e três reais e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 
lote subsequente, Lote 159 Rodada 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP lance R$ 1.049,30 (um mil quarenta e nove reais 
• trinta centavos), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 1.046,50 (um mil quarenta e seis reais e cinquenta centavos) 

• não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 160 Rodado 0: ARRUDA 
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI lance R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 161 Rodado 1: R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP 
lance R$ 557,50 (quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 
557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente. Lote 162 Rodada 0: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME lance R$ 97,50 (noventa e sete reais e 
cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 163 
Rodado 0: A&C COMERCIAL LTDA - ME lance R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais). Os Lotes: 66 - filtro de barro 

(com 03 velas), 75 - frigideira de alumínio fundido, 102 - panela de pressão (18 litros), 119 -pomada 

para hematomas, 120 - pote plático (grande) e 142 - saco plástico (capacidade 10 kg), restaram 

Fracassados, pois o preços ofertados estavam superiores ao admitido no edital de licitação e os 

proponentes informaram a impossibilidade de reduzir os respectivos valores ofertados. HISTÓRICO DE 

DESCLASSIFICAÇÃO, DECLÍNIO DE LANCES E OUTROS: A&C COMERCIAL LTDA - ME nos lotes 2 por 'Solicitação do 

licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8-5.21, 8.5.22 e 8.5.2.3 do edital de 
licitação.', 3 por 'Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.521, 
8-5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 4 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação 
exigidos nos itens 8-5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.', 5 por "Solicitação do licitante por não ter os 

documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.', 6 por 

"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.", 7 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 

8.5-2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5-2-3 do edital de licitação.", 8 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de 

habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 10 por 'Declínio de lance', 12 
por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote', 14 por "Declínio de lance", 15 por "Declínio de lance", 16 
por "Não cotar", 17 por "Declínio de lance", 19 por "Declínio de lance", 22 por "Declinio de lance", 24 por "Declínio 

de lance", 30 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.21, 
8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 31 por "Solicitação do licitante por não ter os 
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documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1. 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 34 por 'Declínio 
de lance", 38 por "Declínio de lance", 41 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação 
exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 42 por "Solicitação do licitante por não ter 

os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1. 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 43 por 
"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1. 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.". 44 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 
8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 45 por "Declínio de lance", 46 por "Solicitação do licitante por 
não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 47 por 
"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.". 48 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 
8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 49 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de 
habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 50 por "Solicitação do licitante 
por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1. 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.". Si 
por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.21, 8.5.2.2 e 
8.5.2.3 do edital de licitação.". 52 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos 
itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 53 por "Solicitação do licitante por não ter os 
documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2. 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 61 por "Não 
cotar", 62 por "Declínio de lance", 64 por "Declínio de lance", 66 por "valor superior ao estimado no edital de 
licitação.". 68 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 69 por "Valor inexequível ou por não 
classificar para o lote", 70 por "Valor inexequivel ou por não classificar para o lote", 71 por "Valor inexequível ou por 
não classificar para o lote", 72 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 73 por "Valor inexequível ou 
por não classificar para o lote". 74 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote', 75 por "Não cotar", 77 
por "Declínio de lance", 79 por "Não cotar". 82 por "Declínio de lance", 83 por "Solicitação do licitante por não ter os 
documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5,2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 84 por 
"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1. 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.". 86 por "Declínio de lance". 87 por "Declínio de lance", 88 por "Declínio de lance", 89 por 
"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.". 90 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 
8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 91 por "Declínio de lance", 92 por "Declínio de lance", 95 por 
"Declínio de lance", 97 por "Declínio de lance", 98 por "Declínio de lance", 99 por "Declínio de lance", 102 por "Não 
cotar", 103 por "Declínio de lance", 104 por 'Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 105 por "Valor 
inexequível ou por não classificar para o lote", 106 por "Declínio de lance", 107 por "Declínio de lance", 108 por 

"Declínio de lance", 109 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 110 por "Declínio de lance", 111 
por "Declínio de lance", 112 por "Declínio de lance", 113 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de 
habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 114 por "Valor inexequível ou 
por não classificar para o lote", 118 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos 
nos itens 8.5.2, 8.5.21, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação", 119 por "Não cotar", 120 por "solicitação do 
representante que declarou preço cotado errado", 125 por "Declínio de lance", 127 por "Declínio de lance", 129 por 
"Declínio de lance", 130 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 

8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.". 131 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de 
habilitação exigidos nos itens 8.5.2. 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 132 por "Solicitação do licitante 
por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5,2,8.5.2.1,8.5,2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.". 
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133 por Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 85.2, 8521, 8.5.2.2 e 

85.2.3 do edital de licitação.', 134 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos 
nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.. 135 por "Solicitação do licitante por não ter os 
documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.', 136 por "Não 
cotar", 138 por 'Valor inexequível ou por não classificar para o lote', 139 por "Declínio de lance', 140 por "Declínio 
de lance", 141 por "Declínio de lance", 142 por "solicitação do representante que declarou cotar preço errado", 146 
por "Não cotar", 148 por "Declínio de lance", 149 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de 
habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 150 por "Não cotar", 151 por 
"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.", 152 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 154 por "Solicitação do licitante 
por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.', 
160 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote" e 162 por "Declínio de lance", ARRUDA COMERCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI nos lotes 1 por "Não cotar', 2 por 'Não cotar", 3 por "Não cotar", 4 por "Não cotar", 
5 por "Não cotar", 6 por "Não cotar", 7 por "Não cotar", 8 por "Não cotar", 9 por "Não cotar", 10 por "Não cotar", 11 
por "Não cotar", 12 por 'Não cotar", 13 por "Não cotar", 14 por "Não cotar", 15 por "Não cotar', 16 por "Não cotar", 
17 por "Não cotar", 18 por "Não cotar", 19 por "Não cotar", 20 por "Não cotar", 21 por "Não cotar", 22 por "Não 
cotar", 23 por "Não cotar", 24 por "Não cotar", 25 por "Não cotar", 26 por "Não cotar", 27 por "Não cotar", 28 por 
"Não cotar", 29 por "Não cotar", 30 por "Não cotar", 31 por "Não cotar", 32 por "Não cotar", 33 por "Não cotar", 34 
por "Não cotar", 35 por "Não cotar", 36 por "Não cotar", 37 por "Não cotar", 39 por "Não cotar", 40 por "Não cotar", 
41 por "Não cotar", 42 por "Não cotar", 43 por "Não cotar", 44 por "Não cotar", 45 por "Não cotar", 46 por "Não 
cotar", 47 por "Não cotar", 48 por "Não cotar", 49 por "Não cotar", 50 por "Não cotar", 51 por "Não cotar", 52 por 
"Não cotar", 53 por "Não cotar", 54 por "Não cotar", 55 por "Não cotar", 56 por "Não cotar", 57 por "Não cotar", 58 
por "Não cotar", 59 por 'Não cotar", Sopor "Não cotar", 61 por "Não cotar", 62 por "Não cotar", 63 por "Não cotar", 
64 por "Não cotar", 65 por "Não cotar", 66 por "Não cotar", 67 por "Não cotar", 68 por "Declínio de lance', 69 por 
"Declínio de lance", 70 por "Declínio de lance", 71 por "Declínio de lance", 72 por "Declínio de lance", 73 por 
"Declínio de lance", 74 por "Declínio de lance', 75 por "Não cotar", 76 por "Não cotar", 77 por "Não cotar", 78 por 
"Não cotar", 79 por "Não cotar", 80 por "Não cotar", 81 por "Não cotar", 82 por "Não cotar", 83 por "Não cotar", 84 
por "Não cotar", 85 por 'Não cotar", 86 por "Não cotar", 87 por "Não cotar", 88 por "Não cotar", 89 por "Não cotar", 
90 por "Não cotar", 91 por "Não cotar", 92 por "Não cotar", 93 por "Não cotar', 94 por "Não cotar", 95 por "Não 
cotar", 96 por "Não cotar", 97 por "Não cotar", 98 por "Não cotar", 99 por "Não cotar", 100 por "Não cotar", 101 por 
"Não cotar", 102 por "Não cotar", 103 por "Não cotar", 106 por "Declínio de lance", 107 por "Não cotar", 108 por 
"Não cotar", 110 por "Não cotar", 111 por "Declínio de lance", 112 por 'Declínio de lance", 113 por "Não cotar", 114 
por "Não cotar", 115 por "Não cotar", 116 por "Não cotar", 117 por "Não cotar", 118 por "Não cotar", 119 por "Não 
cotar", 120 por "Não cotar", 121 por "Não cotar", 122 por "Não cotar', 123 por "Não cotar", 124 por "Não cotar", 
125 por "Não cotar", 126 por "Não cotar", 127 por "Não cotar", 128 por "Não cotar", 129 por "Não cotar", 130 por 
"Não cotar", 131 por "Não cotar", 132 por "Não cotar", 133 por "Não cotar", 134 por "Não cotar", 135 por "Não 
cotar", 137 por "Declínio de lance", 138 por "Declínio de lance', 141 por "Não cotar", 142 por "Não cotar", 143 por 
"Não cotar", 144 por "Não cotar', 145 por "Não cotar", 146 por "Não cotar", 147 por "Não cotar", 148 por "Não 
cotar", 149 por "Não cotar", 150 por "Não cotar", 151 por 'Não cotar", 152 por "Não cotar", 153 por "Não cotar", 
154 por "Não cotar", 155 por "Declínio de lance", 156 por "Não cotar", 157 por "Não cotar", 158 por "Não cotar", 159 
por "Não cotar", 161 por "Não cotar", 162 por "Não cotar" e 163 por 'Não cotar", DISTRIBUIDORA SANTA PAULA 

LTDA EPP nos lotes 1 por "Não cotar", 2 por "Declínio de lance", 3 por "Declínio de lance", 4 por "Não cotar", 5 por 

"Não cotar", 6 por "Não cotar", 7 por "Não cotar", 8 por "Não 
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cotar", 9 por "Não cotar', 10 por "Não cotar", 11 por "Não cotar", 12 por "Não cotar", 13 por "Não cotar", 14 por 
"Não cotar", 15 por "Não cotar", 16 por "Não cotar", 17 por "Não cotar", 18 por "Não cotar", 19 por "Não cotar", 20 
por "Não cotar", 21 por "Não cotar", 22 por "Não cotar", 23 por "Não cotar", 24 por "Não cotar", 25 por "Não cotar", 
26 por "Não cotar", 27 por "Não cotar", 28 por "Não cotar", 29 por "Não cotar", 30 por "Não cotar", 31 por "Declínio 
de lance", 32 por "Não cotar", 33 por "Não cotar", 34 por "Não cotar', 35 por "Não cotar", 36 por "Não cotar", 37 por 
"Não cotar", 38 por "Declínio de lance', 39 por "Não cotar", 40 por "Não cotar", 41 por "Não cotar", 42 por "Não 
cotar", 43 por "Não cotar", 44 por "Não cotar", 45 por "Não cotar", 46 por "Não cotar", 48 por "Não cotar", 49 por 
"Não cotar", 50 por "Não cotar", 52 por "Declínio de lance", 54 por "Não cotar", 55 por "Não cotar", 56 por "Não 
cotar", 57 por "Não cotar", 58 por "Não cotar", 59 por "Não cotar", 60 por "Não cotar", 61 por "Não cotar", 62 por 
"Não cotar", 63 por "Não cotar", 64 por "Não cotar", 65 por "Não cotar", 66 por "Não cotar", 67 por "Não cotar", 68 
por "Declínio de lance", 69 por "Declínio de lance", 70 por "Declínio de lance", 71 por "Declínio de lance", 72 por 
Declínio de lance", 73 por "Declínio de lance", 74 por "Declínio de lance", 75 por "Não cotar", 76 por "Não cotar", 77 

por "Não cotar", 78 por "Não cotar", 79 por "Não cotar", 80 por "Não cotar", 81 por "Não cotar", 82 por "Não cotar", 
83 por "Não cotar", 84 por "Não cotar", 85 por "Não cotar", 86 por "Não cotar", 87 por "Não cotar". 88 por "Não 
cotar", 89 por "solicitação do licitante por ter cotado valor incompatível com o de mercado.", 90 por "solicitação do 
licitante alegando ter cotado valor incompatível com o de mercado.", 91 por "Não cotar", 92 por "Não cotar", 93 por 
"Não cotar", 94 por "Não cotar", 95 por "Não cotar", 96 por "Não cotar", 97 por "Não cotar", 98 por "Não cotar", 99 
por "Não cotar", 100 por 'Não cotar", 101 por "Não cotar", 102 por "Não cotar", 103 por "Não cotar", 104 por "Valor 
inexequível ou por não classificar para o lote", 105 por "Não cotar", 106 por "solicitação do representante que 
declarou não atender as especificações do item", 107 por "Não cotar", 108 por 'Não cotar", 109 por "Declínio de 
lance", 110 por "Não cotar, 111 por "Não cotar", 112 por "Não cotar", 113 por "Não cotar", 114 por "Não cotar", 
115 por "Não cotar", 116 por "Não cotar", 117 por "Não cotar", 118 por "Não cotar", 119 por "Não cotar', 120 por 
"Não cotar", 121 por "Não cotar", 122 por "Não cotar", 123 por "Não cotar", 124 por "Não cotar", 125 por "Não 
cotar", 126 por "Não cotar", 127 por "Não cotar", 128 por "Não cotar", 129 por "Não cotar", 131 por "Não cotar", 
132 por "Não cotar", 133 por "Não cotar", 134 por "Não cotar", 135 por "Não cotar", 136 por "Não cotar", 137 por 
"Não cotar", 138 por "Não cotar", 139 por "Não cotar", 140 por "Não cotar", 141 por "Não cotar, 142 por "Não 
cotar", 143 por "Não cotar", 144 por "Não cotar", 145 por "Não cotar", 146 por "Não cotar', 147 por "Não cotar, 
148 por "Não cotar", 149 por "Não cotar". 150 por "Não cotar', 151 por "Não cotar", 153 por "Não cotar", 154 por 
"Não cotar", 155 por "Declínio de lance", 156 por "Não cotar", 157 por "Não cotar", 158 por "Não cotar', 159 por 
"Não cotar", 160 por "Declínio de lance", 161 por "Não cotar", 162 por "Não cotar" e 163 por "Não cotar", 
LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME nos lotes 1 por "Declínio de lance", 7 por "valor proposto 
inexequível.", 9 por "Não cotar", 11 por "Declínio de lance', 12 por "Declínio de lance", 13 por "Declínio de lance", 14 
por "Não cotar", 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 "Valor inexequível ou por não classificar para 
o lote", 22 por "Declínio de lance", 23 por "Declínio de lance", 24 por "Declínio de lance", 25 por "Declínio de lance", 
26 por "Declínio de lance". 27 por "Declínio de lance", 28 por "Declínio de lance", 29 por 'Declínio de lance", 32 por 
"Declínio de lance", 33 por "Declínio de lance", 34 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 35 por 
"Declínio de lance", 36 por "Declínio de lance", 37 por "Declínio de lance", 38 por "Valor inexequível ou por não 
classificar para o lote", 39 por "solicitação do licitante por ter cotado valor inexequivel.", 40 por "Declínio de lance", 
45 por "Não cotar", 47 por "Declínio de lance", 51 por "Declínio de lance", 53 por "Declínio de lance", 54 por "Valor 
inexequivel ou por não classificar para o lote", 55 por "Declínio de lance", 56 por "Declínio de lance", 57 por "Declínio 

de lance", 58 por "Não cotar", 59 por "Declínio de lance", 60 por "Declínio de lance', 62 por "Declinio de lance", 63 

por "Declinio de lance", 64 por "Declínio de lance", 65 por "Declínio 
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de lance", 66 por "Não cotar", 67 por "Declínio de lance", 68 por "Valor inexequível ou por não classificar para o 

lote", 69 por "Não cotar", 70 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 71 por "Valor inexequível ou 
por não classificar para o lote", 72 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 73 por "Valor inexequível 
ou por não classificar para o lote", 74 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 75 por "Não cotar", 
76 por "Declínio de lance", 77 por "Declínio de lance", 78 por "Declínio de lance", 80 por "Declínio de lance", 81 por 
"Declínio de lance", 82 por "Declínio de lance", 85 por "Declínio de lance", 86 por "Declínio de lance", 87 por 
"Declínio de lance", 92 por "Declínio de lance", 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", 99 por "Declínio de lance", 100 por 
"Declínio de lance", 101 por "Declínio de lance", 102 por "Não cotar", 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", 108 por "Declínio de 
lance", 109 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 111 por "Declínio de lance", 112 por "Declínio 
de lance", 114 por "Declínio de lance", 115 por "Declínio de lance", 116 por "Declínio de lance", 117 por "Declínio de 
lance", 119 por "Não cotar", 120 por "Não cotar", 121 por "Não cotar", 122 por "Declínio de lance", 123 por "Declínio 
de lance", 124 por "Declínio de lance", 125 por "Declínio de lance", 126 por "Declínio de lance", 127 por "Declínio de 
lance", 128 por "Declínio de lance", 129 por "Declínio de lance", 130 por "Declínio de lance", 136 por "Declínio de 
lance", 137 por "Declínio de lance", 138 por "Declínio de lance", 139 por "Declínio de lance", 140 por "Declínio de 
lance", 141 por "Não cotar", 142 por "cotar preço superior ao estabelecido no edital", 143 por "Não cotar", 144 por 
"Não cotar", 145 por "Não cotar", 146 por "Não cotar", 147 por "Não cotar", 148 por "Não cotar", 151 por "Declínio 
de lance", 152 por "Declínio de lance", 153 por "Declínio de lance", 155 por "Valor inexequível ou por não classificar 
para o lote", 156 por "Declínio de lance", 151 por "Declínio de lance", 158 por "Declínio de lance", 159 por "Declínio 
de lance", 160 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 161 por "Declínio de lance", 162 por 

"Declínio de lance" e 163 por "Declínio de lance", M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME nos lotes 1 por "Declinio de 
lance", 2 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 
8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 3 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação 
exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 4 por "Solicitação do licitante por não ter os 
documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1. 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 5 por "Não 
cotar", 6 por "Não cotar", 8 por "Não cotar", 9 por "Declínio de lance", 10 por "Não cotar", 11 por "Declínio de 
lance", 12 por "Declínio de lance", 13 por "Declínio de lance", 14 por "Não cotar", 16 por "Não cotar", 17 por "Não 

cotar", 18 por "Declínio de lance", 19 por "Não cotar", 20 por "Não cotar", 21 por "Declínio de lance", 22 por "Não 
cotar", 23 por "Não cotar", 24 por "Não cotar", 25 por "Declínio de lance", 26 por "solicitação do licitante por ter 
cotado valor errado.", 27 por "Declínio de lance", 28 por "Declínio de lance", 29 por "Declínio de lance", 30 por 
"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.", 31 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 
8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 32 por "Declínio de lance", 33 por "Não cotar", 34 por 
"Declínio de lance", 35 por "Declínio de lance", 36 por "Declínio de lance", 37 por "Declínio de lance", 38 por "Não 
cotar", 39 por "Declínio de lance", 40 por "Não cotar", 41 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de 
habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.". 42 por "Solicitação do licitante 
por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 43 
por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 
8.5.2.3 do edital de licitação.", 44 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos 
itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 45 por "Declínio de lance", 46 por "Não cotar", 47 por 
"Não cotar", 48 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 

8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.". 49 por 4" 
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"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 

do edital de licitação.", 50 por "Não cotar", 51 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação 

exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 52 por "Não cotar", 53 por "Solicitação do 

licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de 

licitação.", 54 por "Declinio de lance", 55 por "Declínio de lance", 56 por "Declínio de lance", 57 por "Declínio de 

lance", 58 por "Não cotar", 59 por 'Não cotar", 60 por "Não cotar", 61 por "Solicitação do licitante por não ter os 

documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8,5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 62 por "Não 

cotar", 63 por "Não cotar', 64 por "Declinio de lance", 65 por "Não cotar", 66 por "Não cotar", 67 por "Declínio de 

lance", 75 por "Não cotar", 76 por "Declínio de lance", 77 por "Declínio de lance", 78 por "Não cotar', 79 por "Não 
cotar", 80 por "solicitação do licitante por ter cotado valor inexequivel.", 81 por "Declínio de lance', 82 por 'Declínio 

de lance", 83 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 
8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 84 por 'Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação 

exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 85 por 'Declínio de lance", 88 por "Declínio 

de lance", 89 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.21, 

8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação", 90 por "Não cotar", 91 por "Não cotar", 93 por "Declínio de lance", 94 por 

"Declínio de lance", 95 por "Não cotar, 96 por "Não cotar', 98 por "Declínio de lance", 99 por "Declínio de lance", 

100 por "Não cotar", 101 por "Não cotar", 102 por "Não cotar", 104 por "Declínio de lance", 105 por "Declínio de 

lance", 108 por "Não cotar', 109 por "Declínio de lance", 110 por 'Não cotar". 111 por "Não cotar', 112 por "Declínio 

de lance", 113 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 

8.5,2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 115 por "Declínio de lance", 116 por "Declínio de lance", 117 por "Não 
cotar", 118 por "Não cotar", 119 por "Não cotar", 120 por "Não cotar", 121 por "Não cotar", 122 por "Não cotar", 

123 por "Declínio de lance", 124 por "Declínio de lance", 125 por "Não cotar", 126 por "Não cotar", 127 por "Declínio 

de lance", 128 por "Declínio de lance", 129 por "Não cotar", 130 por "Solicitação do licitante por não ter os 

documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 131 por 

"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5,2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 

do edital de licitação.", 132 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 

8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.', 133 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de 

habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.". 134 por "Não cotar", 135 por 

Não cotar", 136 por "Não cotar", 137 por "Declínio de lance', 139 por 'Não cotar", 140 por "Não cotar", 142 por 

"Não cotar", 143 por "Não cotar", 144 por "Não cotar", 145 por "Não cotar", 146 por "Declínio de lance', 147 por 

"Não cotar", 149 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 

8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 150 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de 

habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5,2.3 do edital de licitação.". 152 por "Declínio de lance", 153 

por "Não cotar", 154 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 

8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 155 por "Não cotar", 156 por "Declínio de lance", 157 por "Declínio 

de lance", 158 por "Declínio de lance", 159 por "Não cotar", 160 por "Declínio de lance", 161 por "Declínio de lance" 
e 163 por "Não cotar" e R.F.L. COMERCIAL LEDA - EPP nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Solicitação do 

licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8,5,2.2 e 8.5.2.3 do edital de 

licitação.", 3 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 

8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 4 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação 
exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.". 5 por "Solicitação do licitante por não ter os 

documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 6 por 

"Solicitação do licitante por 
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não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 7 por 
"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.21, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.", 8 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 
8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 9 por "Declínio de lance", 10 por "Não cotar", 11 por "Declínio 
de lance", 13 por 'Declínio de lance", 15 por "Declínio de lance", 18 por "Declínio de lance", 20 por "Declínio de 

lance", 21 por "Declínio de lance", 23 por "Não cotar', 25 por "Declínio de lance", 26 por "Declínio de lance", 27 por 
"Declínio de lance", 28 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 29 por "Declínio de lance", 30 por 
"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.", 31 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 

8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 32 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 33 
por "Declínio de lance", 35 por "Declínio de lance", 36 por "Declínio de lance", 37 por "Declínio de lance", 38 por 
"Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 39 por "Declínio de lance", 40 por "Declínio de lance", 41 por 

"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.", 42 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 
8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação,", 43 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de 
habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 44 por "Solicitação do licitante 
por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 46 
por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 
8.5.2.3 do edital de licitação.', 47 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos 
itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 48 por "Solicitação do licitante por não ter os 

documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1. 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 49 por 
"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.", 50 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 
8.5.2, 8,5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.". 51 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de 
habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 52 por "Solicitação do licitante 
por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 53 
por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 
8.5.2.3 do edital de licitação.", 54 por "Declínio de lance", 55 por "Declínio de lance", 56 por "Declínio de lance", 57 
por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 58 por "Declínio de lance". 59 por "Declínio de lance", 60 
por "Declínio de lance". 61 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 
8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 63 por "Declínio de lance", 65 por "Declínio de lance", 66 por 
"valor superior ao estimado no edital de licitação.", 67 por "Declínio de lance", 68 por "Valor inexequível ou por não 
classificar para o lote", 69 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 70 por "Valor inexequível ou por 
não classificar para o lote", 71 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 72 por "Valor inexequível ou 
por não classificar para o lote", 73 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 74 por "Valor inexequível 
ou por não classificar para o lote", 75 por "valor ofertado superior ao estimado no edital de licitação.", 76 por 
"Declínio de lance", 78 por "Declínio de lance", 79 por "valor superior ao estimado no edital de licitação.". 80 por 
"Declínio de lance", 81 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 83 por "Solicitação do licitante por 

não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 84 por 
"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.", 85 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 86 por "Valor inexequível ou por 
não classificar para o lote", 87 por "Declínio de lance", 88 por "Valor inexequível ou por 
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b 
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não classificar para o lote", 89 por 'Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos 
itens 8.5.2. 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8S.2.3 do edital de licitação.". 90 por 'Solicitação do licitante por não ter os 
documentos de habilitação exigidos nos itens 83.2, 8.5.21, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 91 por "Não 
cotar", 92 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 93 por "Valor inexequível ou por não classificar 
para o lote", 94 por "Declínio de lance", 96 por "Declínio de lance", 97 por "Declínio de lance", 98 por "Valor 
inexequível ou por não classificar para o lote", 100 por "Declínio de lance", 101 por "Declínio de lance", 102 por 
"cotar valor superior ao estabelecido no preço médio", 103 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 
104 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 105 por "Valor inexequível ou por não classificar para o 
lote", 106 por "Declínio de lance", 107 por "Declínio de lance", 109 por "Valor inexequível ou por não classificar para 
o lote", 110 por "Não cotar". 113 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos 
itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 114 por "Declínio de lance", 115 por "Declínio de lance", 
116 por "Declínio de lance", 117 por "Declínio de lance", 118 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos 
de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.21, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 119 por "Solicitação do 
licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de 
licitação". 120 por "cotar valor superior ao estabelecido no edital", 121 por "Declínio de lance", 122 por "Declínio de 
lance", 123 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 124 por "Declínio de lance", 126 por "Declínio 
de lance", 128 por "Declínio de lance", 130 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação 
exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 131 por "Solicitação do licitante por não ter 
os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2. 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.". 132 por 
"Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 
do edital de licitação.", 133 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 
8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.". 134 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de 
habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 135 por "Solicitação do licitante 
por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 
136 por "Declínio de lance", 131 por "Declínio de lance", 138 por "Valor inexequível ou por não classificar para o 
lote", 139 por "Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 140 por "Declínio de lance", 141 por "Declínio de 
lance", 142 por "solicitação do representante que declarou preço médio incompativel com o mercado", 143 por 
"Declínio de lance", 144 por "Não cotar", 145 por "Não cotar", 147 por "Declínio de lance", 148 por "Declínio de 

lance", 149 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 
8.5,2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 150 por "Solicitação do licitante por não ter os documentos de habilitação 

exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1. 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.".  151 por "Solicitação do licitante por não ter 

os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 152 por "Valor 
inexequível ou por não classificar para o lote", 153 por "Declínio de lance", 154 por "Solicitação do licitante por não 
ter os documentos de habilitação exigidos nos itens 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2 e 8.5.2.3 do edital de licitação.", 155 por 
"Valor inexequível ou por não classificar para o lote", 156 por "Valor inexequivel ou por não classificar para o lote", 
157 por "Declínio de lance", 158 por "Declínio de lance", 159 por "Declínio de lance", 160 por "Valor inexequível ou 
por não classificar para o lote", 161 por "Declínio de lance", 162 por "Valor inexequivel ou por não classificar para o 

lote" e 163 por "Declínio de lance". Não havendo mais lances ofertados, apurou-se o seguinte resultado: 

ARREMATANTES: A&C COMERCIAL LTDA - ME: nos Itens: (item 6/lote 80) no valor de R$ 1.218.00 (um 

mil duzentos e dezoito reais), (item 811ote 122) no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), (item 9/lote 116) 

no valor de R$ 69,40 (sessenta e nove reais e quarenta centavos), (item 1011ote 117) no valor de R$ 

142,60 (cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos), (item 11/lote 35) no valor 

1711 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

ATA 

Licitaçao 	Pregão Presencial N°000011/2020 - 17/03/2020 -  Processo N9 01669912019 

Responsável KEYLA MONTEIRO ZANETTI DE OLIVEIRA 

Data 	17(0312020 

de R$ 516.25 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), (item 22/lote 161) no valor de R$ 
557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais), (item 2711ote 137) no valor de R$ 778,80 (setecentos e 
setenta e oito reais e oitenta centavos), (item 3011ote 54) no valor de R$ 45,80 (quarenta e cinco reais e 
oitenta centavos), (item 3211ote 124) no valor de R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 
(item 3311ote 76) no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais), (item 37/lote 67) no valor de R$ 163,90 
(cento e sessenta e três reais e noventa centavos), (item 3811ote 40) no valor de R$ 30,60 (trinta reais e 

sessenta centavos), (item 39/lote 94) no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), (item 
43/lote 144) no valor de R$ 220,75 (duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), (item 44/lote 143) 
no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), (item 49/lote 115) no valor de R$ 42,30 
(quarenta e dois reais e trinta centavos), (item 50/lote 9) no valor de R$ 70,00 (setenta reais), (item 

52/lote 155) no valor de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais), (item 5311ote 29) no valor de 
R$ 246,80 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), (item 5411ote 28) no valor de R$ 308,50 
(trezentos e oito reais e cinquenta centavos), (item 55/lote 27) no valor de R$ 308,50 (trezentos e oito 
reais e cinquenta centavos), (item 59/lote 58) no valor de R$ 43,05 (quarenta e três reais e cinco 
centavos), (item 6311ote 121) no valor de R$ 268.20 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), 
(item 6611ote 13) no valor de R$ 133,75 (cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), (item 
67/lote 23) no valor de R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais), (item 69/lote 55) no valor de R$ 57,00 
(cinquenta e sete reais), (item 7011ote 56) no valor de R$ 20,20 (vinte reais e vinte centavos), (item 
75/lote 1) no valor de R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), (item 7711ote 159) no 
valor de R$ 448,50 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), (item 78/lote 25) no 
valor de R$ 114,00 (cento e quatorze reais), (item 7911ote 32) no valor de R$ 161,55 (cento e sessenta e 
um reais e cinquenta e cinco centavos), (item 8011ote 96) no valor de R$ 623,74 (seiscentos e vinte e três 
reais e setenta e quatro centavos), (item 83/lote 158) no valor de R$ 44,35 (quarenta e quatro reais e 
trinta e cinco centavos), (item 8411ote 147) no valor de R$ 238,90 (duzentos e trinta e oito reais e noventa 
centavos), (item 8511ote 37) no valor de R$ 90,00 (noventa reais), (item 86/lote 78) no valor de R$ 389,85 
(trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), (item 88/lote 145) no valor de R$ 334,50 
(trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), (item 9411ote 11) no valor de R$ 423,00 
(quatrocentos e vinte e três reais), (item 99/lote 18) no valor de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete 
reais), (item 100/lote 20) no valor de R$ 859,80 (oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), 
(item 102/lote 21) no valor de R$ 1.080,00 (um mil oitenta reais), (item 104/lote 26) no valor de R$ 
2.079,00 (dois mil setenta e nove reais), (item 106/lote 32) no valor de R$ 179,50 (cento e setenta e nove 
reais e cinquenta centavos), (item 10711ote 37) no valor de R$ 90.00 (noventa reais), (item 10911ote 36) 
no valor de R$ 587,20 (quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), (item 110/lote 33) no valor de 
R$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete reais), (item 11311ote 39) no valor de R$ 605.00 (seiscentos e 
cinco reais), (item 11811ote 57) no valor de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais), (item 119/lote 59) 
no valor de R$ 166,65 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), (item 120/lote 63) no 

valor de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais), (item 122/lote 60) no 
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valor de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), (item 124/lote 65) no valor de 

R$ 311,60 (trezentos e onze reais e sessenta centavos), (item 12611ote 76) no valor de R$ 69,00 (sessenta 

e nove reais), (item 131/lote 78) no valor de R$ 1.039,60 (um mil trinta e nove reais e sessenta centavos), 

(item 13211ote 81) no valor de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), (item 13511ote 85) no valor de R$ 

431,60 (quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos), (item 139/lote 93) no valor de R$ 171,00 

(cento e setenta e um reais), (item 14511ote 100) no valor de R$ 1.038,00 (um mil trinta e oito reais), 

(item 146/lote 101) no valor de R$ 1.048,50 (um mil quarenta e oito reais e cinquenta centavos), (item 

150/lote 123) no valor de R$ 871,00 (oitocentos e setenta e um reais), (item 15611ote 124) no valor de R$ 

87.50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos), (item 15711ote 126) no valor de R$ 328,30 (trezentos e 

vinte e oito reais e trinta centavos), (item 15811ote 128) no valor de R$ 1.038,00 (um mil trinta e oito 

reais), (item 169/lote 153) no valor de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais), (item 17011ote 156) 

no valor de R$ 1.946,00 (um mil novecentos e quarenta e seis reais), (item 171/lote 157) no valor de R$ 

921,00 (novecentos e vinte e um reais), (item 17211ote 158) no valor de R$ 88,70 (oitenta e oito reais e 

setenta centavos), (item 174/lote 159) no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais) e (item 

17511ote 163) no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), perfazendo o valor total de R$ 32.245,99 

(trinta e dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos); ARRUDA COMERCIO DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI: nos itens: (item 5/lote 38) no valor de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e 

oitenta reais). (item 26/lote 140) no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). (item 2811ote 105) no valor de 

R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais), (item 34/lote 109) no valor de R$ 2.300,00 (dois mil trezentos 

reais), (item 8211ote 139) no valor de R$ 319,60 (trezentos e dezenove reais e sessenta centavos), (item 

112/lote 38) no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), (item 14711ote 104) no valor de R$ 957.00 

(novecentos e cinquenta e sete reais), (item 14911ote 109) no valor de R$ 20.125,00 (vinte mil cento e 

vinte e cinco reais), (item 163/lote 136) no valor de R$ 4.796,80 (quatro mil setecentos e noventa e seis 

reais e oitenta centavos) e (item 17311ote 160) no valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta 

reais), perfazendo o valor total de R$ 32.787,40 (trinta e dois mil setecentos e oitenta e sete reais e 

quarenta centavos); DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP: nos itens: (item 13/lote 51) no valor de R 

$ 844,00 (oitocentos e quarenta e quatro reais), (item 1611ote 130) no valor de R$ 441,80 (quatrocentos e 

quarenta e um reais e oitenta centavos), (item 76/lote 47) no valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e 

seis reais), (item 11611ote 53) no valor de R$ 6.435,00 (seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais), (item 

16711ote 152) no valor de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), (item 176/lote 51) no valor 

de R$ 1.055,00 (um mil cinquenta e cinco reais), (item 17811ote 130) no valor de R$ 470,00 (quatrocentos 

e setenta reais) e (item 18011ote 47) no valor de R$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), perfazendo o valor total de R$ 12.734,30 (doze mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta 

centavos); LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTOA - ME: nos itens: (item 211ote 110) no valor de R$ 

48,00. (quarenta e oito reais), (item 14/lote 30) no valor de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais). 

(item 1511ote 2) no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), (item 19/lote 6) no valor de R$ 630,00 

(seiscentos e trinta reais), (item 20/lote 52) no valor 

ri 
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de R$ 752,50 (setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), (item 2111ote 50) no valor de R$ 
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), (item 3111ote 8) no valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e 
quatro reais), (item 3511ote 131) no valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais), (item 36/lote 
149) no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), (item 40/lote 89) no valor de R$ 1.600,00 
(um mil seiscentos reais), (item 4111ote 84) no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), (item 4211ote 79) no 
valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais), (item 56/lote 42) no valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), 
(item 5711ote 49) no valor de R$ 309,00 (trezentos e nove reais), (item 5811ote 134) no valor de R$ 550,00 
(quinhentos e cinquenta reais), (item 6011ote 150) no valor de R$ 195.00 (cento e noventa e cinco reais), 
(item 6111ote 44) no valor de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), (item 5211ote 41) no valor de R$ 
76,00 (setenta e seis reais), (item 7111ote 43) no valor de R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro 
reais), (item 7211ote 135) no valor de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), (item 8111ote 91) no valor de R$ 

270,00 (duzentos e setenta reais), (item 87/lote 113) no valor de R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito 
reais), (item 8911ote 3) no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil quatrocentos reais), (item 90/lote 4) no valor de 
R$ 890,50 (oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos), (item 9111ote 5) no valor de R$ 663,00 
(seiscentos e sessenta e três reais), (item 9311ote 10) no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), 
(item 10811ote 31) no valor de R$ 2.952,00 (dois mil novecentos e cinquenta e dois reais), (item 114/lote 
42) no valor de R$ 1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais), (item 115/lote 48) no valor de R$ 

8.237,50 (oito mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), (item 11711ote 46) no valor de R$ 

2.070,00 (dois mil setenta reais), (item 123/lote 61) no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), 

(item 134/lote 83) no valor de R$ 1.342,00 (um mil trezentos e quarenta e dois reais), (item 136/lote 88) 
no valor de R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais), (item 137/lote 90) no valor de R$ 1.872,00 

(um mil oitocentos e setenta e dois reais), (item 141/lote 98) no valor de R$ 1.080,00 (um mil oitenta 

reais), (item 15311ote 118) no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), (item 159/lote 131) no 
valor de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), (item 160/lote 132) no valor de R$ 980,00 (novecentos e 

oitenta reais), (item 16111ote 133) no valor de R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais), (item 16811ote 

154) no valor de R$ 1.790,00 (um mil setecentos e noventa reais), (item 17711ote 2) no valor de R$ 620,00 

(seiscentos e vinte reais), (item 17911ote 52) no valor de R$ 437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos) e (item 18111ote 6) no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), perfazendo o valor total 

de R$ 42.569,00 (quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e nove reais); M. G. DE OLIVEIRA 

MILHORATO ME: nos itens: (item 3/lote 107) no valor de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), 

(item 18/lote 97) no valor de R$ 190,40 (cento e noventa reais e quarenta centavos), (item 23/lote 162) 

no valor de R$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos), (item 4511ote 68) no valor de R$ 546,00 

(quinhentos e quarenta e seis reais), (item 46/lote 70) no valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), 

(item 47/lote 71) no valor de R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais), (item 48/lote 69) no valor de R$ 

444,40 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), (item 6411ote 86) no valor de R$ 

75,40 (setenta e cinco reais e quarenta centavos), (item 6811ote 87) no valor de R$ 190,60 (cento e 

noventa reais e sessenta centavos), (item 74/lote 148) no valor de R$ 23,60 (vinte e três reais e 
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sessenta centavos), (item 9211ote 7) no valor de R$ 145,60 (cento e quarenta e cinco reais e sessenta 

centavos), (item 96/lote 15) no valor de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais), (item 127/lote 73) 

no valor de R$ 2.277,80 (dois mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), (item 12811ote 74) 

no valor de R$ 2.279,55 (dois mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), (item 

129/lote 72) no valor de R$ 2.602,95 (dois mil seiscentos e dois reais e noventa e cinco centavos), (item 

140/lote 92) no valor de R$ 702.00 (setecentos e dois reais), (item 142/lote 103) no valor de R$ 834,90 

(oitocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), (item 148/lote 106) no valor de R$ 1.508,00 (um 

mil quinhentos e oito reais), (item 15111ote 114) no valor de R$ 78,00 (setenta e oito reais), (item 

162/lote 151) no valor de R$ 1.014.00 (um mil quatorze reais), (item 16411ote 138) no valor de R$ 

1.024,80 (um mil vinte e quatro reais e oitenta centavos) e (item 165/lote 141) no valor de R$ 36,80 

(trinta e seis reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 15.741,30 (quinze mil setecentos e 

quarenta e um reais e trinta centavos) e R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP: nos itens: (item 111ote 108) no 

valor de R$ 98,70 (noventa e oito reais e setenta centavos), (item 411ote 112) no valor de R$ 906,20 

(novecentos e seis reais e vinte centavos), (item 711ote 45) no valor de R$ 1.182,20 (um mil cento e 

oitenta e dois reais e vinte centavos), (item 12/lote 77) no valor de R$ 557,20 (quinhentos e cinquenta e 

sete reais e vinte centavos), (item 17/lote 64) no valor de R$ 157,50 (cento e cinquenta e sete reais e 

cinquenta centavos), (item 2411ote 127) no valor de R$ 679,60 (seiscentos e setenta e nove reais e 

sessenta centavos), (item 2511ote 129) no valor de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais), (item 2911ote 

125) no valor de R$ 147,25 (cento e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), (item 51/lote 82) no 

valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais), (item 6511ote 14) no valor de R$ 364,50 (trezentos e sessenta e 

quatro reais e cinquenta centavos), (item 73/lote 146) no valor de R$ 60,80 (sessenta reais e oitenta 

centavos), (item 9511ote 12) no valor de R$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos), (item 

9711ote 17) no valor de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), (item 9811ote 16) no valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais). (item 10111ote 19) no valor de R$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta 

reais), (item 10311ote 22) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), (item 105/lote 24) no valor de R$ 

2.127,00 (dois mil cento e vinte e sete reais), (item 111/lote 34) no valor de R$ 7.680.00 (sete mil 

seiscentos e oitenta reais), (item 12111ote 62) no valor de R$ 446,40 (quatrocentos e quarenta e seis reais 

e quarenta centavos), (item 13311ote 82) no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), (item 

138/lote 95) no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil quatrocentos reais), (item 14411ote 99) no valor de R 

$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) e (item 15411ote 111) no valor de R$ 199.50 (cento e 

noventa e nove reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 35.364,35 (trinta e cinco mil 

trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Continuamente, foram abertos os 

envelopes de documentação das arrematantes (envelope n2 02) e procedida a análise e rúbrica dos 

documentos que os compunham, pela Pregoeira e equipe de apoio, que concluíram oportunamente o 

que segue: que as empresas A & C COMERCIAL LTDA ME, ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

LIMPEZA EIRELI - ME e R. F. L COMERCIAL LTDA - EPP, atenderam todas as exigências habilitatórias 

fixadas no instrumento convocatório do certame. As demais empresas arrematantes 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

ATA 

Licitação 	Pregão Presencial N° 000011/2020- 17/0312020- Processo N° 016699/2019 

Responsável KEYLA MONTEIRO ZANETTI DE OLIVEIRA 

Data 	17103/2020 

(DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA- EPP, LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME e MG DE 

OLIVEIRA MILHORATO - ME), deixaram de atender algumas exigências de qualificação técnica fixadas no 

item 8.5 do edital, conforme adiante especificado. Entretanto, na maioria dos lotes por elas arrematado 

não existe um segundo classificado, assim, considerando a grande necessidade do objeto pela 

Administração Pública Municipal, a Pregoeira e equipe de apoio decidem conceder um prazo de 06 (seis) 

dias corridos (até o dia 23/0312020) para o saneamento das deficiencias apontadas: DISTRIBUIDORA 

SANTA PAULA LTDA - EPP: quanto ao lote 51 (detergente em pó - marca OESTE) - apresentar o Registro 

do Produto na ANVISA e quanto aos lotes 130 e 152 (sabão em barra glicerinado - marca MARLUCE) - 

comprovar a vigência do Registro do Produto na ANVISA; LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME: 

apresentara Registro do Produto na Anvisa para os lotes 06 (álcool gel 70% - marca ALLGEL, 41 (creme de 

cabelo - marca KANECHOW), 42 (creme dental infantil - marca BAMBINO), 43 (creme dental - marca 

SORRISO), 44 (creme para cabelo - marca KOLENE), 48 (desinfetante - marca LLIMP), 50 (desodorizador de 

ambientes - marca BASTON, 79 (gel para cabelo - marca IDEAL), 83 (hidratante capilar - marca 

KANECHOW), 118 (pomada para assadura - marca XUXINHA), 131 (sabonete adulto - marca MARAN), 150 

(shampoo para cabelo - marca SUAVE), 154 (talco neutro - marca TOPZ) e MG DE OLIVEIRA MILHORATO - 

ME: quanto ao lote 07 (algodão hidrófilo - marca FAROL) apresentar o Registro do Produto na ANVISA 

vigente e quanto ao lote 151 (shampoo infantil - marca HALEY BABY) apresentar o Registro do Produto na 

ANVISA. Após o que, restando atendidas todas as exigências habilitatórias fixadas no instrumento 

convocatório do certame, as propostas comerciais, conforme disposições contidas no item 9.7 do edital 

de licitação, serão avaliadas pelo setor técnico da Secretaria Municipal de Assistência Social, que julgando 

necessário convocará os proponentes para a apresentação de amostra. Assim, a Pregoeira comunica a 

SUSPENSÃO da Sessão Pública e informa que nova data para a reabertura e finalização dos trabalhos será 

comunicada através dos e-malls registrados no Cadastro de Fornecedores do Município de Afonso 

Cláudio/ES. Importa registrar que todos os documentos de habilitação foram submetidos a análise e 

rúbrica de todos os representantes credenciados, entretanto, os mesmos se ausentaram da Sessão 

Pública antes mesmo de avaliar/rubricar todos os respectivos documentos. Não havendo representante 

credenciado presente para a concessão da palavra e nada mais havendo a tratar a Pregoeira deu por 

encerrada a presente Sessão Pública, cuja Ata foi lavrada e segue assinada pela mesma e equipe de apoio. 

Keyla t2rfle OIiveiraJigoeira  Oficial 

é.  

Pereira - Apoio 
	

/ 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N ° 000011/2020 - 1710312020 - Processo N°016699/2019 

Vencedor 	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP 

CNPJ 	0126037410001-09 

Endereço 	RUA SÃO SEBASTIÃO, 01 - SANTA CECILIA - CARIACICA - ES - CEP: 29147511 

Contato 	2733365451 	2732866025 rfldistribuidora@bol.com.br  

Item 	Lote 1 Códsgo 	Espacitcaçâo 	 Marca 	Unidade Ouant~ 	Unitário 	Valo, Total 

00001 	00108 00022870 	
PAPEL FILME 	 LUSAFILME 	UN 	30.00 	3.29 	98,70 
pvc . rolo com 15 metros cada. 

PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UNIDADES 
00004 	00112 00009883 	com 50 toalhas duplas e gofradas de 22 x 20 an cada. 	PEGG 	PCT 	230.00 	3.94 	906,20 

c/controle bacteriológico. 100% fibras celulósicas. 

CUMBUCA 15CM PCT C/ 10 UNIDADES 
00007 00045 00009887 	 ULTRA 	PCT 	460,00 	2.57 	1.18220 de isopor. 

00012 00077 00006914 	GARFO DESCARTAVEL 	 STRAW 	PCT 	140.00 	3.98 	55720 para refeição. pacote com 50 unidades - de boa qualidade. 
ESPONJA DE LAVAR VASILHA 

00017 	00064 00002449 	com espuma de poliuretano, fibra sintética abrasiva, com 	BETTANIN 	UN 	225.00 	0.70 	157,50 
ions de prata dupla face. med. 1 10x74x23mm. 
onrv nc PLÁSTICO 	nanóri.a gn eu 

00024 00127 00018368 "'" ' ',' BORRACHA 
'" -. 	•" 	 BLI( 	I.JN 	40,00 	16.99 	679.60 

em eva. duplo, com 60 cm, com cabo - boa qualidade. 

RODO PARA LIMPEZA 
00025 00129 00000204 em plástico, c/ borracha em ema. duplo com 40 cm. com 	BLI( 	UN 	30,00 	13.40 	402.00 

cabo - boa qualidade. 

00029 00125 00025957 PÁ PARA LIXO 
	 PASSELflP UN 	25,00 	5.89 	147.25 

em alumínio, com cabo longo de madeira. 	 E 

HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO 
00051 00082 00010593 tipo cotonete com pontas arredondadas de puro algodão 

TOPZ 	CX 	20,00 	1.35 	27,00 
que proporciona absoluta segurança com solução antigerme 
e possibilitam a limpeza de regiões delicada com suavidade 

00065 00014 00002673 BARALHO 
	 COPAZ 	UN 	30.00 	12,15 	364.50 

com 54 cartas, plastificado - de boa qualidade. 

00073 00146 00019864 SACOLA DE HOT DOG SEGPLAST PCT 	20,00 	3,04 	60.80 
pacote com 50 unidades. 

BALDE PLÁSTICO 
00095 00012 00002452 com capacidade aproximada de 12 litros sem tampa com 	aix 	UN 	90.00 	6,75 	607.50 

alça para concreto de afta resistencia e qualidade, cor preta 

00097 00017 00025973 BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO DE 7 LITROS 	FORZM4 	UN 	40,00 	14.85 	594.00 

00098 00016 00025974 BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO DE 18 LITROS 	GUAMANTE UN 	40.00 	20.00 	800,00 C 

00101 00019 00011907 CAIXA DE ISOPOR DE 100 LITROS 	 ISOFORT 	Cx 	20,00 	122.00 	2.440,00 

CANECAO 
em aluminio com cabo em madeira n°18 capacidade de 3 

FENIX 	UN 	40,00 	25,00 	1.000,00 00103 00022 00004373 	litros, medindo 14 de altura x 18,5 de largura, espessura 
1,70. 

CESTO GRANDE COM TAMPA PARA LIXO 
0010$ 00024 00008986 	 ANTARES UN 	60.00 	35,45 	2.127.00 

60 litros 

00111 00034 00012786 COLHER DE SOPA 
	 MADRID 	DZ 	300.00 	25,60 7680.00 

inox, para refeição caixa com 12 unidades 

00121 00062 00008980 ESPONJA DE ACO 	 O. LUSTRO UN 	12000 	3.72 	446,40 

1 



TOPZ CX 100,00 1.35 135,00 

VOLX CX 80.00 18000 14.400.00 

81K UN 40.00 8,80 352.00 

PEGG PCT 50,00 3,99 199,50 

Total do Fornecedor: 35.364,35 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N ° 000011/2020 - 1710312020 - Processo N ° 016699/2019 

Vencedor 	R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP 

CNPJ 

	

01 .260.37410001-09 

Endereço 	RUA SÃO SEBASTIÃO, 01 SANTA CECILIA- CARIACICA - ES - CEP: 29147511 

Contato 	2733365451 2732866025 rfidistribuidora@bol.com.br  

biodegradável de alta qualidade e resistencia pacote com 08 
unidades, peso 60 gr. 

HASTES FLEXIVEIS DE ALGODÃO 
tipo cotonete com pontas arredondadas de puro algodão 

00133 	00082 00010593 que proporciona absoluta segurança com solução antigerrne 
e possibilitam a limpeza de regiões delicada com suavidade 

LUVA PLÁSTICA 
00138 00095 00023553 transparente descartável - cx cern 100 unid 

PA PARA LIXO 
00144 00099 00000622 plástica, com cabo longo de madeira, medindo 

aproximadamente 60 cm. 

PAPEL TOALHA 
bobina, branco neutro, folha dupla, picotado. tamanho 

00154 	00111 	00007079 aproximado 19 x 23 cm, embalagem com 02 unidades com 
60 toalhas cada 

/ 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N°000011/2020-17103/2020- Processo N ° 016699/2019 

Vencedor 	M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME 

CNPJ 	02.396.15010001-91 

Endereço 	RUA EUGENIO AMORIM. 11113 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300781 

Contato 	2835221744 2835221564 rngmiIhoratocgmaiI.com  

item j Lote 	Código 	Especificação 	 Marca j Unidade Quantidade 	Unitário Valo, Total 

PAPEL ALUMINIO 	 BLUFORTE UN 	100.00 	286 	286,00 00003 00107 00004936 	 LU rolo com 7.5 m  0,30 cm 	 /AMINIO 

00018 00097 00020321 LÃDEAÇO 
	 OLLJSTRO/ 

(tipo bombnl). pacote com 60g 	 AÇO 	
PCT 	140 ± 00 	1.36 	190.40 

VASSOURA SANITARIA C/ CERDA DE PLÁSTICO 	 RAIO DE 
00023 00162 00009902 	 SOL! 	UN 	30.00 	3.25 	97.50 

com Suporte 	 SANITARIk 

FRALDA DESCARTAVEL 	 RABI' 
00045 00068 00002860 	pediátrica, tamanho p. pci com 28 unidades, toque macio - 	WILL?! 	PCT 	60,00 	9,10 	546.00 

boa qualidade. 	 FRALDA 

FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAMANHO M 	 SABY 
00046 00070 00012261 	PACOTE COM 26 UNIDADES 	 W1LLYI 	PCT 	60.00 	10.10 	606.00 

boa qualidade 	 FRALDA 

FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G C ,  24 UNIDADES 	RABI' 
00047 00071 00021989 BOA QUALIDADE 	 'MLLY! 	PCT 	50.00 	10.38 	519.00 

toque macio 	 FRALDA 

FRALDA DESCARTAVEL EG. PACOTE COM 20 UNIDADES 	iBY 
00048 00069 00012265 	 WILLY1 	PCT 	40,00 	11.11 	444.40 

toque macio. 	 FRALDA 

JARRA DE PLÁSTICO 1.800 ML 
00064 00086 00023993 de plástico para água ou suco, redonda com tampa (cores 	

PLASMONT 
1 PLASTICO UN 	20,00 	3,77 	75.40 

diversas) 

00068 00087 00020858 JARRA DE VIDRO 1.5 LITROS 	 INVICTA 
com alça 	 VIDRO" 	

UN 	20,00 	9.53 	190.60 

ENCOFEST 
00074 00148 00009881 	SACOLA P/CHUP-CHUP4X22CMPCTCI100UNIDADES 	A/CHUP PCT 	20,00 	1,18 	23.60 

CHUP 

00092 00007 00015230 ALGODÃO HIDRÓFILO 
	 FAROL! 

100% algodão, pac com 100 gramas 	 ALGODÃO ROL 	40.00 	3.64 	145.60 

BICO 
de mamadeira de Silicone compoSição: atóxico antialergico. 	LOLLY? 

UN 	100.00 	2.58 	258.00 00096 00015 00021959 	inodoro tranparente e facil de limpar, não mela mesmo após 	BICO 
uso continuo 

FRALDAS DESCARTAVEIS - FARDO CONTENDO 14 
PACOTES 	 BABY 

00127 00073 00002856 com 8 unidades cada. pacote compostas com polpa de 	 WILLY 	FRO 	35,00 	65.08 	2.277,80 
celulose polietileno fita de látex adesivo sintético. polrmetros 	FRALDA 
ternioplásticos e papel tamanho riu (de 05 a 10 kg), 

FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO G 
fardos contendo 14 pacotes com 8 unidades cada pacote 	BABY 

00128 00074 00020720 	compostas com polpa de celulose pobetuleno. fita de látex 	W1LCY 1 	FRD 	35.00 	65.13 	1279.55 
adesivo sintético, polimetros termoplásticos e papel, para 	FRALDA 
criança de 10  13 kg 

FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO GG 
fardos contendo 14 pacotes. com  8 unidades cada pacote 	BABY 

00129 00072 00012968 	compostas com polpa de celulose polietileno. fita de latex 	WILLYI 	UN 	35.00 	74.37 	2.602.95 
adesivo sintético. polimetros termoplásticos e papel, para 	FRALDA 
crianças acima de 13 kg 



400.00 3.77 1.508,00 

40.00 1.95 78.00 

120,00 8.45 1.014,00 

120,00 6.54 1.024.80 

20.00 1,84 36.80 

Total do Fornecedor: 15.141,30 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N ° 00001112020 - 17/03/2020 - Processo N ° 01669912019 

Vencedor 	M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME 

CNPJ 	02.39615010001-91 

Endereço 	RUA EUGENIO AMORIM, 11113 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300781 

Contato 	2835221744 2835221564 marnilhoratoeamail.com  

LUVM Ut L# 

forrada com flocos de algodão confeccionadas em látex LAGRO1-rA 00140 00092 00025058 antiderrapante lisas com pó ambidestras não esteril. Caixa / LÁTEX CX 

com 100 unid Iam g 

PANELA DE PRESSAO 7 LITROS 
em aluminio com capacidade rnin'ma para 7 litros, com 
fechamento externo com valvula de escape de segurança STALAR 17 

00142 	00103 00000498 com dtametro minimo de 22.5 cm de altura mínima de 24,0 LTS UN 

ali, asa e cabo de baquelile e suas condições deverão 
estar de nbr 118 

PANO DE PRATO 100% ALGODÃO DOHLER / 00148 	00106 00012190 atoalhado cor branca medindo 45 x 48 cm. ALGODÃO UN 

PENEIRA PLÁSTICA ERCA 
00151 	00114 00020613 PLASTJ LI  

tamanho medio, aprox 17 cm PLÁSTICA 

SHAMPOO INFANTIL 
contendo 200 ml. composição: launl éter sulfato de sodio, HALEY 

00162 	00151 	00000943 dietalomina de acido grasco coco hidrosisado de proteina BABY! UN 
pegg bromidos. corante acido citrico. fragancia e agua INFANTIL 
desmineralizada varias fraganoas 

SACO DE LIXO 60 LTS 
00164 	00138 00005367 na cor preta tamanho aproximado de 63 cm largura x 70 cm PEG LIXO! PCT 60LTS 

de altura 

SACO PARA PIPOCA TAMANHO MEDIO - PACOTE COM 50 ENCOFEST 
00165 	00141 	00011919 UNIDADES A/PIPOCA PCi' 

30,00 	23,40 	702.00 

15.00 	55.66 	834.90 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N°00001112020 - 1710312020 - Processo N°01669912019 

Vencedor A&C COMERCIAL LTDA - ME 

CNPJ 10.962.02610001-74 

Endereço RUA VICENTE DE OLIVEIRA, 135- CENTRO - FUNDAO - ES - CEP: 29185000 

Contato 2732671582 2732671582 	aec_comerciaIyahoo.com 

Itorn Lote 	1  Código Especificação Marca Unidade Quantidade unitáhol Valor Total 

00006 00080 00001446 
GUARDANAPO TODO DIA PCT 60000 2.03 121800 
23 x 22 cai 100:1:  fibras naturais pci com 50 unidades 

00008 00122 0000988$ 
PRATO DESCARTAVEL DE 21CM PCT C/ 10 UNIDADES 

BELIO PCT 250,00 2,40 600.00 
de plástico, raso, de boa qualidade. 

00009 00116 00010875 
PILHA ALCALINA AA 

ELGIN UN 20.00 3,47 69,40 
embalagem com 02 unidades. 

00010 00117 00025954 
PILHA ALCALINA MEDIA 

ELCIN UN 20.00 7,13 142.60 
embalagem com 02 unidades 

00011 00035 00008861 
COLHER DESCARTAVEI.. 

8ELLO PCT 175,00 2.95 516.25 
p/ refeição, pacote com 50 unidades - de boa qualidade. 

00022 00161 00000206 
VASSOURA PIAÇAVA 

ASDA UN 50.00 11,14 557.00 
n°  S. com  cabo de madeira - de boa qualidade. 

00027 00137 00018371 
SACO DE LIXO 15 LITROS 

PEG LIXO ROL 120.00 6.49 778,80 
material reforçado. com  50 unidaces 

ESCOVA DE MADEIRA CI CERDAS DE PLASTICO P1 LAVAR 
00030 00054 00009907 ROUPA 

D UN 20.00 2.29 45.80 

00032 00124 00010190 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UND 
AGUIA 

DZ 25.00 1.25 31,25 
BRANCA 

FÕSF ORO 
00033 00076 00012678 CAVALO PCT 50.00 2.30 115.00 

pacote com 10 caixas contendo 40 palitos em cada caixa. 

FLANELA PARA LIMPEZA 
00037 00067 00000205 com acabamento overlock. 100% algodão. medindo 50x ROMA UN 110.00 1,49 163.90 

CORDA Dl IADSI 

00038 00040 000024.41 "" 
, 

POLI UN 15.00 2,04 30.60 
de plástico, n°10. com  10 metros cada 

LUVA MULTIUSO 
00039 00094 00013204 em látex, tamanho plm/g, palma antiderrapante interior vOLK PAR 100,00 2.85 285.00 

forrado 

00043 00144 00012085 
SACO PLASTICO PARA LIXO 2 KG 

RR ROL 25,00 8.83 220.75 
para embalar alimentos, rolo com 200 unidades. 

00044 00143 00015426 
SACO PLASTICO- 3 KG 

RR ROL 25.00 11,40 285.00 para embalar alimentos, rolo com 200 unidades, 

00049 00115 00008830 
PENTE PARA CABELO 

OARMA UN 1500 2.82 42.30 
de plástico de boa qualidade 

APARELHO DE BARBEAR PCT COM 02 UND 
00050 00009 00010198 com fita lubrificante. 

FOX Lux UN 20.00 3.50 70.00 

TOALHA DE PAPEL 
00052 00155 00000353 com 2 dobras, branca, com 1000 fis de aproximadamente 23 DuDA PCT 300.00 6.50 1.950.00 

x 21 cm cada, de ja  linha, material não reciclado. 

CHINELO EMBORRACHADO DE DEDO- NUMERAÇÃO 23 A 
00053 00029 00023861 JD PAR 20.00 12,34 246.80 

32 

CHINELO EMBORRACHADO DE DEDO NUMERAÇÃO 33 A 
00054 00028 00022857 JD PAR 25.00 12.34 308.50 

38 

,1 



25.00 12,34 308.50 

3.00 14,35 43.05 

30.00 8,94 268.20 

25,00 5.35 133,75 

40.00 15,95 638,00 

50.00 1,14 57.00 

20.00 1,01 20,20 

50.00 2,75 137,50 

	

30.00 	14,95 	448,50 

	

5.00 	22,80 	114.00 

	

45.00 	3,59 	161,55 

	

26,00 	23.99 	623,74 

5.00 8.87 44.35 

10,00 23,89 238,90 

100,00 0.90 90,00 

15,00 25,99 389.85 

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N ° 000011/2020 - 1710312020 - Processo N ° 016699/2019 

Vencedor 	A&C COMERCIAL LTDA - ME 

CNPJ 	10.962.026/0001-74 

Endereço 	RUA VICENTE DE OLIVEIRA, 135- CENTRO - FUNDAO - ES - CEP: 29185000 

Contato 	2732671582 2732671582 aer cnmerrnlRvahnn rIm 

00055 00027 00023862 CHINELO EMBORRACHADO DE DEDO - NUMERAÇÃO 39 A 
JO PAR 42 

00059 00058 00006941 
ESCOVA PARA CABELO 

ESCOBEL UN matenai sintõtico, metal e madeira 

POTES DE PLÁSTICO 
00063 00121 00022859 redondos e/ou retangulares, com três unidades RI5CHIOTO JG 

(350f70011 .500 mi) 

BALDE PLÁSTICO 15 LITROS 
00066 00013 00009527 fabricado em material resistente, de primeira qualidade, com PLASTIC UN 

certificado do inrnetro. 

CESTO DE LIXO EM POLIPROPILENO 14 LT 
00067 00023 00015061 

com formato cilindrico de 24 x 30 cm. cores diversas  AROPLAST UN 

ESCOVA DENTAL ADULTO 
00069 00055 00006014 

com cerdas médias 	boa qualidade 
ULTRA UN 

ESCOVA DENTAL INFANTIL 
00070 00056 00006013 

com cedas macias - boa qualidade 
ULTRA UN 

ABSORVENTE 
00075 00001 00004112 SYM PCi' 

com abas cobertura suave pacote com 08 unidades 

VASSOURA DE PELO 
00077 00159 00003423 sintetico rubro negra para piso com no minimo 60 cm e cabo o UN 

plastificado e pendurico, com aproximadamente 1,20 cm 

CESTO PLÁSTICO 
00078 00025 00007358 telado para roupa. 35 1, com tampa AROPLAST UN 

COADOR DE CAFE - FLANELA 
00079 00032 00012746 tecido 100% algodão, tamanho médio, com cabo CV UN 

LIXEIRA 14 LT 
00080 00096 00019444 cilindrica o' pedal, em polipropileno, na cor branca. pI RlscHloto UN 

cozinha e banheiro, material reforçado. 

00083 00158 00012165 
TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO LIFE PCi' 
100% polipropileno. embalagem com 100 unidades CLEAN 

SACOLA DE PAPEL PARA PIPOCA 
00084 00147 00002691 EMBALART PCT 

n°2(7 cmxli cm). embalagem com 500 unidades. 

COPO DE VIDRO 
00085 00037 00013682 

tipo americano 190 ml 
NADIR UN 

00086 00078 00002352 
GARRAFA TERMICA. 

. MOR UN 
capacidade l litro, cores vanaoas. 

SACO PLÁSTICO EXTRA REFORÇADO (TIPO SACO PARA 

00088 00145 00015474 GELO) cor transparente fosco, 50 x 70 cm material reciclado de 13 	
RF 

qualidade, pacote com 100 unidades 

PCT 	5.00 	66.90 	334,50 

00094 00011 00000617 BACIA PLÁSTICA 
	

PLASTIC 	UN 
grande lO litros 

BUCHA DE BANHO 
00099 00018 00007051 	infantil, grande formato de bicho em algodão. contendo 	 ELO 	UN 

espuma e sisal com material atóxico e anti mofo 

4500 	9,40 	423.00 

100.00 	5.37 	537,00 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N°000011/2020 - 1710312020 - Processo N°016699/2019 

Vencejor 	A&C COMERCIAL LTDA - ME 

CNPJ 	10.962.02610001-74 

Endereço 	RUA VICENTE DE OLIVEIRA, 135- CENTRO - FUNDAO - ES - CEP: 29185000 

Contato 	2732671582 2732671582 aec_comerciaIyahoo com 

CAIXA PLÁSTICA ACRÍLICA VAZADA DE 46 LITROS - 
00100 00020 00025975 	 RIscHIoTo UN 	20.00 	42,99 	85980 

55X36X31 

00102 00021 00013689 CANECA 
	

SBRISSA 	UN 	300,00 	3.60 	1.080,00 
plástca merenda escolar 300 ml 

CESTO TELADO PARA LIXO 
00104 00026 00014660 	 PLASLIDER UN 	110.00 	18.90 	2.079,00 

em plástico. 10 litros 

COADOR DE CAFE - FLANELA 
00106 00032 00012746 	 CV 	 UN 	50.00 	3.59 	179.50 

tecido 100% algodão, tamanho médio, com cabo. 

00107 00037 00013682 COPO DE VIDRO 
	 NADIR 	UN 	100.00 	0.90 	90.00 

tipo americano 190 ml 

00109 00036 00010602 COPINHO INFANTIL COM BIQUINHO - 200ML 	 MEXBRAS UN 	80,00 	7.34 	587.20 

00110 00033 00012785 COLHER DE COZINHA 
	

SEVILHA 	UM 	60.00 	12.45 	747,00 
de inOx tamanho grande. aprox 24 cm 

CORDA 
00113 00039 00004955 	para varal, revestida em nylon. n°5. extensão mínima de 10 	P011 	UN 	100,00 	6.05 	605.00 

metros 

ESCOVA OVAL 
com base de madeira e cerdas resistentes indicada para 

O 	UN 	100.00 	2.27 	227.00 00118 00057 00025958 	lavar e esfregar roupas e azulejos. entre outros dimensão 4 

x 12,5 cm 

00119 00059 00002054 ESCOVA SANITARIA 
	

D 	 CX 	5.00 	33,33 	166.65 
com estojo, caixa com 12 unidades 

00120 00063 00012862 
ESPONJA DE ESPUMA COM UM LADO MACIO E OUTRO  
ASPERO. EMBALAGEM COM 03 UNID. 	

VIP 	 PCT 	180,00 	4.90 	882.00 
 

00122 00060 00002701 	
ESCUMADEIRA 	

IMPORT 	UN 	50.00 	10.45 	522.50 comprida, lamina l9lmm, 

00124 00065 00023550 FACA N
° 06 	 SIMONAGG 

UM 	40,00 	7.79 	311,80 
aço carbono, com cabo de madeira 	 lO 

00126 00076 00012678 FÓSFORO 
	

CAVALO 	PCT 	30.00 	2.30 	69.00 
pacote com 10 caixas contendo 40 palítos em cada caixa, 

00131 00078 00032352 GARRAFA TERMICA 
	

.40R 	UN 	40.00 	25.99 	1.039.60 
capacidade 1 fluo, cores variadas 

GUARDANAPO 23X23 CM 
00132 00081 00001502 de papel, folha simples, tamanho aproximado de 23 cmx 23 	TODO DIA PCT 	40,00 	3.45 	138,00 

cm extra branco sem estampa com 100 unidades 

00135 00085 00013703 JARRA 3 LITROS 
	

TRITEC 	UN 	40.00 	10.79 	431,60 plastica resistente 

LUVA FLEX MULTIUSO 
00139 00093 00000821 	antederrapante anatomica ideal para todas as tarefas, 	 vOLK 	PAR 	60.00 	2,85 	171.00 

composição: látex de borracha natural tamanho p  e m. 

PANELA DE ALUMINIO 
00145 00100 00017674 	fundido 4 litros com tampa medindo aprox. 27 cm de 	 ASJ 	UM 	20.00 	51,90 	1.038.00 

largurax10 cm de profundidade 

00146 00101 00007737 PANELA DEALUMINIO li LITROS 	 ASJ 	UM 	15.00 	69.90 	1.048,50 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N ° 000011/2020 - 1710312020 - Processo N ° 01669912019 

Vencedor 	A&C COMERCIAL LTDA - ME 

CNPJ 	10962.02610001-74 

Endereço 	RUA VICENTE DE OLIVEIRA, 135- CENTRO - FUNDAO - ES - CEP: 29185000 

Contato 	2732671582 2732671582 aeq_comerciaIyahoo.com 

COM tampa, medindo aproximadamente 33 x 1 cm 
PRATO FUNDO 

00150 	00123 00005377 em vidro temperado (tipo duralex) para refeição. caixa com NADIR 	CX 
24 unidades 

00156 	00124 00010190 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UND 
BRANCA 

RALADOR 
00157 	00126 00005453 de legumes 4 faces com coletor medindo aproximadamente FALHAUBE 	UN 

	

10.00 	87.10 	871.00 

	

70.00 	1.25 	87.50 

	

35,00 	9.38 	328.30 
a x 1 C) 43 x iu.5 x 	1 cm 

RODO GRANDE 
00158 	00128 00006935 em plastico. medindo 60 cm. borracha dupla (0,5 cm de D 

espessura), cabo de madeira revestido em plastico 

TABULEIRO DE BOLO RETANGULAR 
00169 	00153 00023554 

em aluminio. medindo (30 x 43 x 4.5) 
ASJ 

TOALHA DE BANHO 
00170 	00156 00002760 grossa e felpuda. 100% algodão, cores variadas . medindo GROH 

70 cm por 1,35 cm 

TOALHA DE ROSTO 
00171 	00157 00002451 grossa e felpuda. 100% algodão cores variadas, medindo GROH 

0.45 cm x 0.80 cm 

TOUCA DESCARTÁVEL COM ELASTICO LIFE 
00112 	00158 00012165 

100% polipropileno. embalagem com 100 unidades. CLE.AN 

VASSOURA DE PELO 
00174 	00159 00003423 sintetico. rubro negra para piso com no minimo 60 cm e cabo O 

plastificado e pendurico, com aproximadamente 1.20 cri 

00175 	00163 00025964 VELA DE FILTRO DE BARRO oASlS 

UN 120.00 8.65 1.038.00 

UN 40.00 32.00 1 280.00 

UN 140,00 13,90 1 946.00 

UN 150.00 6.14 921.00 

P07 10.00 8.87 88.70 

UN 40.00 14.95 598,00 

UN 20.00 6,30 126.00 

Total do Fornecedor: 32.245.99 

CD 

1_ 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N°000011/2020-17/0312020- Processo N°016699/2019 

Vencedor DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPF 

17.364.470/0001-37 

RUA CAJUEIRO, 335- SANTA PAULA 1 - VILA VELHA - ES - CEP: 2912616C 

2733393744 	distribuidora spl@hotmail.com  

CNPJ 

Endereço 

Contato 

Item Lote CÕdgo 1 	Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

DETERGENTE EM P0 
de 1' qualidade. pi limpeza pesada. embalagem plástica de 
01 kg. aroma agradãvel, composição alquil benzeno 

00013 	00051 	00001037 	sulfonato de sódio. tensoativo aniãnico. tamponantes. OESTE 	UN 	20000 	4.22 	844,00 
coadjuvantes. sinergista. sequestrante, atenuador de 
espuma, corante, enzimas, branqueador óptico e quimico. 
essência, alvejante 

SABAO EM BARRA GLIcERID0PACOTE COM 05 
UNIDADES 

00016 	00130 00008828 	neutro, barras de 2009. embalagem plástica com P.LARLUCE 	PCT 	94.00 	4.70 	441.80 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e validade e registro da anvisa 

DESINFETANTE 2 LT 
00076 	00047 00000351 	aroma agradável e variado ação oaclericida. com  registro DESTE 	UN 	80.00 	3.45 	276.00 

na anvsa/ms. 

DETERGENTE LIQUIDO 500 ML - CAIXA COM 24 UNIDADES 
neutro, composição 	componente ativo glicerina. 
coadjuvantes conservantes sequestrantes. espessantes 

00116 	00053 	00008977 	corantes e veículo, componente ativo linear aqu benzeno LIMPOL 	CX 	150.00 	42.90 	6.435.00 

sulfonato de sódio tensoativo biodegradável cama com 24 
unidades. 

SABÃO EM BARRA GLICERINADO 
composição sabão de agua corante, sal. inorganico. 

00167 	00152 	00020424 	glicenna coajuvante, tensoativo aminiotico, caixa contendo .tARLUCE 	CX 	50.00 	47.00 	2.350.00 
10 pacotes. cada pacote contendo 5 unidades (tablete com 
200 gr) 

DETERGENTE EM P0 
de 1' qualidade p1 limpeza pesada. embalagem plástica de 
01 kg. aroma agradável composição. alquil benzeno 

00176 	00051 	00001037 	sulfonato de sódio, tensoativo aniônico. tamponantes. OESTE 	UN 	250.00 	4.22 	1.055,00 
coadjuvantes, sinergista, sequestrante, atenuador de 
espuma. corante, enzimas, branqueador óptico e quimico. 
essência, alvejante. 

SABAO EM BARRA GLICERINADO - PACOTE COM 05 
UNIDADES 

00178 00130 00008828 	neutro, barras de 2009. embalagem plastica com 	 MRLucE 	PCT 	100.00 	4,70 	470.00 
identfficaçâo do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e validade e registro da anvisa 

DESINFETANTE 2 LT 
00180 00047 00000351 	aroma agradável e vanado ação bactericida. com  registro 	OESTE 	UN 	250 03 	345 	e62.50 

na anvisaims 

Total do Fornecedor: 12.734,30 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N ° 000011/2020 - 1710312020 - Processo N ° 016699/2019 

Vencedor LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

10.610.928/0001-41 

RUA SIQUEIRA CAMPOS. 465- VILA CAPIXABA - CARJACICA - ES - CEP: 29400000 

2732862466 	centrahvix@hotmail.com  

CNPJ 

Endereço 

Contato 

item Lote Código Especifica çào Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

00002 00110 00023534 
PAPEL MANTEIGA 

LIFE UN 10.00 4.80 	48.00 rolo com 7,5 m x 0.30 cm. 

CLORO 
00014 00030 00012782 composção hpoclonto de sõdio (macio) de 2.5% a 3% em PROQUIMI 

t. 80.00 3.20 	256.00 
solução ão aquosa. embalagem de 01 litro os 

 SANITARIA 
1 litro composição: hipoclorito de sódio (principio ativo) ou de 

00015 00002 00001041 cálcio em solução com uma proporção de cloro ativo com ZLAR UN 250.00 2.48 	620.00 
2.0 a 2,5% pp. produzido de acordo com as normas da 
anvisa. embalagem em plástico resistente. 

00019 00006 00005100 
ALCOOL GEL 70% 

ALLCEL UN 105,00 6.00 	630.00 etilico hidratado. 70% inpm -uso geral. SOOg 

DETERGENTE LIQUIDO 
00020 00052 00001039 neutro, comi 500m1. gl:cennado. testado derrnatologicamente. LIMP UNI 430.00 1.75 	752.50 

biodegradãvel com registro na anvisaims 

00021 00050 00013187 
DESODORIZADOR DE AMBIENTES 

BASTON UN 50,00 9.00 	450.00 
frasco spray aerosol cJ 400 ml, fragrância flores do campo 

AMACIANTE DE ROUPA 
aromas variados embalagem com 02 lts, perfume agradável. 

00031 00008 00002448 composição: quatemário de amônio, agente antimofo. 04S1 UN 60.00 6,40 	384.00 
conservante umectante, corante. opactante, fragrância e 
água 

00035 00131 00010597 
SABONETE ADULTO 90G 

MtRAN UN 200.00 1,38 	276.00 
perfume agradável fragrâncias variadas 

SAPONÁCEO EM PÓ COM 300 G 
00035 00149 00015418 

cláss:co (tipo sapólio). DESORAI UN 5000 5.50 	275.00 

LIMPADOR DE USO GERALJCOZINHAiDESENGORDURANTE 
00040 00089 00013205 500 ML WORKER UN 200.00 8.00 	1.600.00 

limpador instantâneo, multiuso. com  registro na arlvisalms 

INSETICIDA 300ML 1237 GR (MATA BARATA. MOSO 
00041 00084 00013206 MOSCA) BA5ON UN 30,00 10.00 	300,00 

frasco spray 

00042 00079 00010199 
GEL PARA CABELO POTE COM 2SOGR 

IDEAL UN 10.00 7.60 	76.00 
IIIL4JIUI. DCIII diiÁiUi - UUd qualidade. 

CREME DENTAL 
infantil - 50 g. sabor morango e tutti-frutti, contendo sorbitol, 

00056 00042 00000653 água hytrated silica sodium Iauryl sulfate peg-12 cellulose BAMBINO UN 10.00 
gum. aroma sodium saccharin cl 16035, contém floureto de 
sódio 

DESODORANTE 
00057 00049 000030 spray jato seco, com 90 g. de boa qualidade e aroma 

LIMA 

FLORES UN 30.00 
Suave - antitranspirante 

00058 00134 00001729 
SABONETE LIQUIDO 500 ML BIOLUX UN 50.00 
hidratante para mãos, aroma suave e agradável. 

00060 00150 00010596 
SHAMPOO 30.00  SUAVE UN 
para todo tipo de cabelo, com 300 a 350 ml. 

	

6.20 	62.00 

	

10.30 	309,00 

	

11.00 	550.00 

	

6.50 	195.00 
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Prefeitura Municipal de Afonso Clãudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N°000011/2020 - 1710312020 - Processo N° 016699/2019 

Ver,cecor LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

CNPJ 10.610.92610001-41 

Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS. 465-VILA CAPIXABA - CARIACICA - ES - CEP: 29400000 

Contato 2732862466 	central.vix@hotmail.com  

CREME PARA CABELO 
00061 	00044 	00001907 	creme condicionante (para td tipo de cabelo), com 300 a 350 	KOLENE 	UN 

ml 

CREME DE CABELO 	 KANECHO 
00062 	00041 00003446 	 UN creme pihidratação capilar, potes de 5009. 	 w 

CREME DENTAL 93 GRS 
00071 	00043 00002446 	com micro partculas de cálcio, sabor refrescante e máxima 	SORRISO 	UM 

proteção anticartes 

00072 00135 00016651 	SABONETE PARA BEBE 	 GIOVANA 	UN com 90 g. aroma suave e agradável 
LIXEIRA GRANDE DE 60 LITROS C/ TAMPA 

00081 	00091 	00011347 	em polipropileno reciclado, para área externa, cores 	ANTARES 	UN 
diversas 

00087 00113 00005547 	PEDRA SANITARIA......................... 	 DESORAL 	UM 

20.00 	7.80 	156,00 

10.00 	7.60 	76.00 

60.00 	7.40 	444,00 

20.00 	1.70 	34,00 

10,00 	27,00 	270.00 

160.00 	2.05 	328.00 . 	
5 g cada. rragrancia bosque de pinho e lavanda. 

ACUA SANITARLA - CAIXA COM 12 UNIDADES 
composição hipoclonto de sódio (principio ativo:i ou de 

00089 00003 00009513 cálcio em solução com uma proporção de cloro ativo com 	ZLAR 	CX 	18000 	30.00 	5.400,00 
2.0 a 2.5% pp. produzido de acordo com as normas da 
anvisa. embalagem em plástico resistente 

00090 00004 00024498 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46% INPM 1 LITRO 	 ITAJA 	FRC 	130.00 	6.85 	890.50 

ALCOOL ETiLICO 
00091 00005 00015229 	hidratado em gel. não aromalizado. limpido, transparente e 	ITAJA 	FRC 	130.00 	5,10 	663.00 

isento de residuos - 5009 

AVENTAL DESCARTAVEL DE MANGA LONGA 
00093 00010 00002697 	 BICALHO 	UM 	30.00 	13.50 	405.00 

branco liso, com bolso confeccionado em tecido de algodão 

CLORO ATIVO 

00108 00031 00020266 
composição hipoclorito de sódio (nado) de 2.5% a 3% em 	PROOUIMI CX 

	80.00 	36,90 	2.952.00 solução aquosa embalagem de 01 litro, caixa com 12 	 OS 
unidades 

CREME DENTAL 
infantil 50 g.  sabor morango e tutti-frutti. contendo sorboI. 

00114 00042 000D0653 	água hytrated silica sodium lauryi sulfate peg-12 cellulose 	BAMBINO 	UN 	200.00 	6.20 	1.240,00 
gum. aroma sodium saccharin cl 16035, contém floureto de 
sódio 

DESINFETANTE 500 ML 
cada. lavanda. caixa com 24 unidades. compos!ção 

00115 00048 00001038 	tensoativo catitinico sequestrante, preservante pacificante. 	LLIMP 	CX 	125.00 	65,90 	8237.50 

controlador de ph fraganca 

DESENGORDURANTE NATURAL 
composição: desenvolvido a partir de temperos de laranja. 
de fonte renovável para limpeza pesada de graxa e óleo. a 

00117 00046 00020781 	base de ãgua não infiamãvel não corrosivo, não tóxicos 	WORKER 	UN 	50.00 	41,40 	2.070.00 
não acido e isento de solventes clorados e fosfato derivado 
de petróleo concentrado e biodegradavel compativel para 
separador de água e óleo galão de 5 litros 

00123 00061 00010598 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL ROLO COM 10CM x 4,5MT MISNER 	UN 	50.00 	12,60 	630.00 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N ° 000011/2020 - 1710312020 - Processo N ° 016699/2019 

Vencedor 	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 

CNPJ 	10.610.92810001-41 

Endereço 	RUA SIQUEIRA CAMPOS, 465- VILA CAPIXABA - CARIACICA - ES - CEP: 29400000 

Contato 	2732862466 	central.vix@hotmail.com  

composição de tecido 100% algodão com resina acrilica 
impenmealczante. nele é aplicada massa adesiva a base de 
borracha natural oxido de zinco e resina 

HIDRATANTE CAPILAR DE 1000ML 
hidratação profunda. composição: álcool ceto-esteartico. 

00134 00083 00006834 cloreto de cetiriletilarnonio óleo mineral, agente hidrante, 
extraio natural conservante e essência obs fragâncias. 

LENÇO UMIDECIDO 

00136 	00088 00014873 
com cheiro suave testado dermatologicamente com aloe 
vera e lanolina para hidratar e proteger a pele do seu bebé 
balde com 450 und. 

LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO, COM 
DESENGORDURANTE 

00137 	00090 00012737 composição lauril eter. sulfato de sódio coadjuvantes, 
fragancia e agua. caixa com 24 unid. 

MAMADEIRA 
copo em poliprolileno livre de bpa. anatomico com gargalo 

00141 	00098 00000937 ultra-higienico sem bordas ou rebarbas cortantes. tam 
aprox. de 250 ml a 330 ml 

POMADA PARA ASSADURA 
00153 	00118 00010599 (especial para bebe). com 90 gr. contendo retinol (vitamina 

a). colecalciferol (vitamina d 3) e oxido de zinco 

SABONETE ADULTO 90G 
00159 	00131 	00010597 

perfume agradável. fragrâncias vanadas 

SABONETE INFANTIL 90 GR 
com loçao hidratante com sabão a base de oleo mineral. 

00160 	00132 00024073 lanolina dtpa ehdp atido citrico. tetra biducil, pentalhitril. 
hidroxihidrocinado 

SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 
contendo 1 litro, composição: sodium laureth sulfate. 

00161 	00133 00013631 cocamide dea glycerim. citric acid, sodium chloride 
methylcioroisothiazolinone, ci45101). parfum and aqua 

TALCO NEUTRO 
infantil, tipo pom-porn ou similar. dermatologicamente testado 

00168 	00154 00004049 contendo amido de milho para prevenir assaduras, 
embalagem de 200 grs 

AGUA SANITARIA 
1 litro composição hipoclorito de sódio (principio ativo) ou de 

00177 	00002 00001041 cálcio em solução com uma proporção de cloro ativo com 
2.0 a 2.5% pp, produzido de acordo com as normas da 
anvisa, embalagem em plástico resistente. 

DETERGENTE LIQUIDO 
00179 	00052 00001039 neutro, com SOOml, glicerinado. testado demiatologcamente,  

biodegradável com registro na aflvisatms 

ALCOOL GEL 70% 
00181 	00006 00005100 etilico hidratado. 70% inpm -uso geral. SOOg. 

KANECHO 
UN 	110,00 	12,20 	1.342.00 w 

FIESTA 	PCT 	120,00 	10.50 	1 260.00 

WORIÇER CX 24.00 78.00 1.872.00 

MAJ.UTA IJN 120.00 9,00 1,080.00 

XUXINHA UN 50.00 15.00 150,00 

PMRAN UN 100.00 1.38 138,00 

GIOVANA UN 140,00 7.00 980.00 

BIOLuX UN 70,00 16.00 1120.00 

TOPZ UN 100.00 17,90 1.790.00 

ZLAR 	UN 250.00 	2.48 620.00 

LIMP 	UN 250.00 	1.75 43730 

ALLGEL 	UN 100,00 	6.00 600.00 

Total do Fornecedor: 42.569.00 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N°000011/2020 -17/03/2020-Processo N ° 016699/2019 

Vencedor 	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 

CNPJ 	30.681.39510001-04 

Endereço 	RUA CENTRAL, 19- CANM - VIANA - ES - CEP: 29135038 

Contato 	2799999999 	arrudaIicitacaogmail.com  

irem 	Lote 	Código 	Especificação 	 Marca 	j Unidade 	Quantidade 1 	Un,táno 	Valor Total 

COPO DESCARTAVEL 200 ML 
00005 	00038 00000357 	em poliestireno, não toxico caixa com 30 pacotes contendo 	coPoPlAs 	CX 	20,00 	64.00 	1280.00 

100 unidades. 	 T 

SACO PARA LIXO 50 LITROS 00026 	00140 00000366 	. 	 GIGANTE 	ROL 	120.00 	5.00 	600.00 material reforçado. embalagem cern 50 unidades. 
PANO DE CHAO TAMANHO GRANDE 00028 	00105 00009905 	 INTEXTIL 	UN 	100.00 	3,39 	339.00 em tecido 100% algodão alvejado, tamanho 45 x 70 cm. 
PAPEL HIGIENICO 
folha simples, cor branco polar (alta alvura), fabricado com 
100% de fibras cetulosicas, picotado e gofrado ou com 
relevo, extra macio e absorvente homogeneo, de modo a 
não apresentar furos ou lacunas na extensão do rolo, isento 

00034 	00109 00000201 	de material estranho. particulas lenhosas ou metalicas. 	VIRGEMPE 	FRD 	4000 	5750 	2 300 00 
fragmentos de materiais plásticos e outras substancias 	L LUXO 
nocivas a saúde ou quaisquer tipo de impurezas que 
possam ser observadas a olho nu, largura 10 cm. sem 
perfume, comprimento 60 metros- embalagem - fardo com 64 
rolos 

00082 	00139 00012747 	SACO PARA LIXO 	 GIGANTE 	ROL 	40.00 	7,99 	319.60 capacidade 100 litros, reforçado, embalagem com 50 unid 
COPO DESCARTAVEL 200 ML 

00112 	00038 00000357 	em poliestireno, não toxico caixa com 30 pacotes contendo 	COPOPLAS 	CX 	5.00 	64.00 	320.00 
100 unidades 	 T 

PANO DE CHAO 
00147 	00104 00008864 	alvejado tecido fibra 100 algodão. com  costuras laterais. 	INTEXTIL 	UN 	300.00 	3,19 	957.00 

afta absorção. (tamanho aproximado 60 cm x 80 cm) 
PAPEL HIGIENICO 
folha simples, cor branco polar (alta alvura). fabncado com 
100% de fibras ceLulosicas, picotado e gofrado ou com 
relevo, extra macio e absorvente, homogeneo. de modo a 
não apresentar furos ou lacunas na extensão do rolo, isento 

-. 	w 	 'IIPflP U 
- 00149 	00109 	00000201 	',JV iiiotvii CbiIOiiIiL', 	 JoiIiuioa CflI4IflOJU lIiCLOIi!O, 	 ''' 
	 FRD 	35000 	5750 	20 12500 

fragmentos de materiais plásticos e outras substancias 	 1. LUXO 

nocivas a saúde ou quaisquer tipo de impurezas que 
possam ser observadas a olho nu. largura 10 cm, sem 
perfume. comprimento 60 metros- embalagem - fardo com 64 
rolos 

SACODE LIXO 100 LT 
na cor preta, com no minimo 13 micras, com medidas de 75 

00163 	00136 00003348 	cm a 105 cm. confeccionado dentro das normas abnt nbr GIGANTE 	ROL 	320.00 	14.99 	4.796.80 

919112018, fardo com 100 unidades 

00173 	00160 00004501 	
VASSOURA DE PIAÇAVA - N°4 
chapa reforçada, com cabo em madeira revestido. NIXITO 	UN 	250.00 	7.00 	1.750.00 

Total do Fornecedor: 32.787,40 

/ 	
Total Geral: 171.442,34 
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