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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO 
 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 083/2019 

 
 
Objeto: Registro de Preços para obtenção da melhor proposta com a finalidade de contratação de 

empresa especializada para Aquisição de Material de Expediente (Papelaria), para atender os 

diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme autorização no processo n.° 5520/2018 

de 30/11/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS. 

 

 

 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO 
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 000083/2019 

 
 
As 08:00 horas do dia dez do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 
reuniram-se a Senhora Pregoeira e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria 
Nº.19.481/2019 de 14/06/2019, para os procedimentos inerentes à Sessão do 
Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. Objeto: Registro 
de Preços para obtenção da melhor proposta com a finalidade de contratação de 
empresa especializada para Aquisição de Material de Expediente (Papelaria), para 
atender os diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
autorização no processo n.° 5520/2018 de 30/11/2018, a pedido da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS,, em conformidade com a solicitação contida no 
Processo n° 005520/2018 de 12 de novembro de 2019. A Pregoeira deu início à 
Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus 
aspectos legais. Após, passou-se ao credenciamento dos representantes 
presentes, sendo que compareceram as seguintes empresas para o 
credenciamento: 
 
Credenciados: ARGUS ATACADISTA  LTDA EPP representada pelo Sr. YURI ALVES 

DUARTE SILVA , CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP representada 

pelo Srª  RAIHRINE DUARTE DIAS FONSECA, CESCOTEC PAPELARIA E 

INFORMATICA LTDA EPP representada pelo Sr GERALDO FERNANDES ALVES, 

COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME representada pelo Sr JEAN 

CARLO DADALTO, GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP sem representante 

presente, MMV PAPELARIA EIRELI EPP representada pelo Sr MARCELO MARQUES 

VIEIRA , N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP representada pelo Sr 
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RAFAEL TEIXEIRA NUNES, POLI COMERCIAL EIRELI EPP representada pelo Srª 

GISELE DE OLIVEIRA FAGUNDES e PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI ME 

representada pelo Sr.ANDERSON COELHO AZEVEDO 

 
Passando a seguir ao exame dos documentos oferecidos pelas interessadas 
presentes visando à comprovação de existência de poderes para formulação de 
propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame. Em seguida, 
foram abertos os envelopes, devidamente rubricados pela Pregoeira e Equipe de 
Apoio, contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pela 
Pregoeira e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram seus valores 
anunciados em voz alta a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas 
escritas: 
 
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA nos lotes 13, 32, 44, 63 e 76 
no valor total de R$ 404,62 (quatrocentos e quatro reais e sessenta e dois 
centavos), COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME no lote 59 no 
valor total de R$ 16.037,00 (dezesseis mil trinta e sete reais), GLOBAL PAPEIS 
E SUPRIMENTOS LTDA EP nos lotes 53, 61, 77, 78, 85 e 97 no valor total de 
R$ 1.787,67 (um mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete 
centavos), MMV PAPELARIA EIRELI nos lotes 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 58, 
60, 67, 70, 72, 73, 74, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108 no valor total de R$ 5.934,14 (cinco mil 
novecentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), N NUNES COMERCIO 
DISTRIBUIDOR LTDA EPP nos lotes 1, 2, 3, 5, 7, 17, 21, 43, 49, 54, 57, 
69, 75, 92 e 95 no valor total de R$ 1.236,41 (um mil duzentos e trinta e seis 
reais e quarenta e um centavos), POLI COMERCIAL EIRELI EPP nos lotes 31, 
33, 41, 62, 68, 71, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 96 no valor total de R$ 796,23 
(setecentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) e PROSEG TEXTIL 
COMERCIAL EIRELI nos lotes 9, 18, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 52, 64, 65, 66, 
109, 110 e 111 no valor total de R$ 2.522,45 (dois mil quinhentos e vinte e 
dois reais e quarenta e cinco centavos) 
 
Procedeu-se então ao início dos lances, conforme histórico de lances: 
 
Lote 1 Rodada 1: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 19,25 
(dezenove reais e vinte e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 2 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), N NUNES COMERCIO 
DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 3 Rodada 1: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 22,20 
(vinte e dois reais e vinte centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 4 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
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EIRELI lance R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) e não havendo mais 
lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 5 Rodada 1: N 
NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 7,80 (sete reais e oitenta 
centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 6 Rodada 1: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP 
lance R$ 141,12 (cento e quarenta e um reais e doze centavos), MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 138,24 (cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), 
Lote 6 Rodada 2: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 
135,36 (cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 129,60 (cento e vinte e nove reais e sessenta centavos), Lote 6 
Rodada 3: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 126,72 (cento 
e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 
123,84 (cento e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) e não havendo 
mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 7 Rodada 
1: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 80,00 (oitenta reais), 
POLI COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta 
centavos), Lote 7 Rodada 2: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP 
lance R$ 78,00 (setenta e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 8 Rodada 1: POLI COMERCIAL 
EIRELI EPP lance R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), MMV PAPELARIA EIRELI 
lance R$ 43,60 (quarenta e três reais e sessenta centavos), Lote 8 Rodada 2: 
POLI COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 43,40 (quarenta e três reais e quarenta 
centavos), MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 43,00 (quarenta e três reais) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 9 
Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 98,00 (noventa e oito reais) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
10 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 1.152,00 (um mil cento e 
cinquenta e dois reais), CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA lance R$ 
1.140,00 (um mil cento e quarenta reais), Lote 10 Rodada 2: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 1.128,00 (um mil cento e vinte e oito reais), CESCOTEC 
PAPELARIA E INFORMATICA LTDA lance R$ 1.116,00 (um mil cento e dezesseis 
reais), Lote 10 Rodada 3: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 1.104,00 (um mil 
cento e quatro reais), CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA lance R$ 
1.092,00 (um mil noventa e dois reais), Lote 10 Rodada 4: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 1.080,00 (um mil oitenta reais), CESCOTEC PAPELARIA E 
INFORMATICA LTDA lance R$ 1.075,20 (um mil setenta e cinco reais e vinte 
centavos), Lote 10 Rodada 5: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 1.068,00 (um mil 
sessenta e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 
do lote subsequente, Lote 11 Rodada 0: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 61,50 
(sessenta e um reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o 
lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 12 Rodada 0: MMV 
PAPELARIA EIRELI lance R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 13 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 302,50 (trezentos e dois 
reais e cinquenta centavos), CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA lance 
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R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), Lote 13 Rodada 2: MMV 
PAPELARIA EIRELI lance R$ 293,70 (duzentos e noventa e três reais e setenta 
centavos), CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA lance R$ 290,40 
(duzentos e noventa reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para 
o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 14 Rodada 1: MMV 
PAPELARIA EIRELI lance R$ 633,60 (seiscentos e trinta e três reais e sessenta 
centavos), PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 632,00 (seiscentos e 
trinta e dois reais), Lote 14 Rodada 2: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 624,00 
(seiscentos e vinte e quatro reais), PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 
622,40 (seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), Lote 14 Rodada 3: 
MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 620,80 (seiscentos e vinte reais e oitenta 
centavos), PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 619,20 (seiscentos e 
dezenove reais e vinte centavos), Lote 14 Rodada 4: MMV PAPELARIA EIRELI 
lance R$ 617,60 (seiscentos e dezessete reais e sessenta centavos), PROSEG 
TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), Lote 
14 Rodada 5: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 614,40 (seiscentos e quatorze 
reais e quarenta centavos), PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 612,80 
(seiscentos e doze reais e oitenta centavos), Lote 14 Rodada 6: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 608,00 (seiscentos e oito reais), PROSEG TEXTIL COMERCIAL 
EIRELI lance R$ 604,80 (seiscentos e quatro reais e oitenta centavos), Lote 14 
Rodada 7: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 601,60 (seiscentos e um reais e 
sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 
lote subsequente, Lote 15 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 338,40 
(trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 16 Rodada 0: MMV 
PAPELARIA EIRELI lance R$ 96,00 (noventa e seis reais) e não havendo mais 
lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 17 Rodada 1: 
MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 78,20 (setenta e oito reais e vinte centavos), N 
NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 77,52 (setenta e sete reais 
e cinquenta e dois centavos), Lote 17 Rodada 2: MMV PAPELARIA EIRELI lance 
R$ 76,84 (setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), N NUNES COMERCIO 
DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 76,16 (setenta e seis reais e dezesseis 
centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 18 Rodada 0: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 
18,00 (dezoito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 
do lote subsequente, Lote 19 Rodada 1: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR 
LTDA EPP lance R$ 85,10 (oitenta e cinco reais e dez centavos), MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 83,95 (oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), Lote 19 
Rodada 2: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 82,80 (oitenta 
e dois reais e oitenta centavos), MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 79,35 (setenta 
e nove reais e trinta e cinco centavos), Lote 19 Rodada 3: N NUNES COMERCIO 
DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 78,20 (setenta e oito reais e vinte centavos), 
MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 74,75 (setenta e quatro reais e setenta e cinco 
centavos), Lote 19 Rodada 4: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP 
lance R$ 73,60 (setenta e três reais e sessenta centavos), MMV PAPELARIA 
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EIRELI lance R$ 72,45 (setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
20 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 145,60 (cento e quarenta e cinco 
reais e sessenta centavos), POLI COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 144,00 (cento 
e quarenta e quatro reais), Lote 20 Rodada 2: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 
142,40 (cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos), POLI COMERCIAL 
EIRELI EPP lance R$ 141,60 (cento e quarenta e um reais e sessenta centavos), 
Lote 20 Rodada 3: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 140,00 (cento e quarenta 
reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 21 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 53,20 
(cinquenta e três reais e vinte centavos), ARGUS ATACADISTA LTDA EPP lance R$ 
53,00 (cinquenta e três reais), N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP 
lance R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 22 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 20,00 (vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 23 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 20,00 (vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 24 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 20,00 (vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 25 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 20,00 (vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 26 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 20,00 (vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 27 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 20,00 (vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 28 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 20,00 (vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 29 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 20,00 (vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 30 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 29,00 (vinte e nove reais) e não havendo mais lances para o 
lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 31 Rodada 0: POLI 
COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 67,20 (sessenta e sete reais e vinte centavos) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 32 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 16,50 (dezesseis reais e 
cinquenta centavos), CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA lance R$ 
16,30 (dezesseis reais e trinta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 33 Rodada 0: POLI COMERCIAL 
EIRELI EPP lance R$ 30,00 (trinta reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 34 Rodada 0: PROSEG TEXTIL 
COMERCIAL EIRELI lance R$ 22,00 (vinte e dois reais) e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 35 Rodada 0: PROSEG 
TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 22,00 (vinte e dois reais) e não havendo 
mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 36 Rodada 
0: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 22,00 (vinte e dois reais) e não 
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havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
37 Rodada 0: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 22,00 (vinte e dois 
reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 38 Rodada 0: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 
22,00 (vinte e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 39 Rodada 0: PROSEG TEXTIL COMERCIAL 
EIRELI lance R$ 22,00 (vinte e dois reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 40 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 26,00 (vinte e seis reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 41 Rodada 1: ARGUS ATACADISTA 
LTDA EPP lance R$ 115,20 (cento e quinze reais e vinte centavos), N NUNES 
COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 113,76 (cento e treze reais e 
setenta e seis centavos), POLI COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 112,32 (cento e 
doze reais e trinta e dois centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 42 Rodada 0: lance R$ 0,00 () e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 43 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 77,04 (setenta e sete reais 
e quatro centavos), N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 
75,97 (setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), Lote 43 Rodada 2: MMV 
PAPELARIA EIRELI lance R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos), N 
NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 72,76 (setenta e dois reais 
e setenta e seis centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 44 Rodada 0: CESCOTEC PAPELARIA E 
INFORMATICA LTDA lance R$ 7,00 (sete reais) e não havendo mais lances para o 
lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 45 Rodada 1: MMV 
PAPELARIA EIRELI lance R$ 77,00 (setenta e sete reais) e não havendo mais 
lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 46 Rodada 1: 
MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 22,00 (vinte e dois reais) e não havendo mais 
lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 47 Rodada 1: 
MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 17,00 (dezessete reais) e não havendo mais 
lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 48 Rodada 1: N 
NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 312,00 (trezentos e doze 
reais), MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 306,00 (trezentos e seis reais), Lote 48 
Rodada 2: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 300,00 
(trezentos reais), MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 294,00 (duzentos e noventa e 
quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 49 Rodada 1: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP 
lance R$ 67,20 (sessenta e sete reais e vinte centavos) e não havendo mais 
lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 50 Rodada 0: 
lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 
lote subsequente, Lote 51 Rodada 1: POLI COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 
58,80 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos), MMV PAPELARIA EIRELI lance 
R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-
se a disputa do lote subsequente, Lote 52 Rodada 0: PROSEG TEXTIL 
COMERCIAL EIRELI lance R$ 277,20 (duzentos e setenta e sete reais e vinte 



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

7 

 

centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 53 Rodada 0: GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EP lance 
R$ 100,00 (cem reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 
do lote subsequente, Lote 54 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 127,35 
(cento e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), N NUNES COMERCIO 
DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
55 Rodada 1: POLI COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 244,80 (duzentos e 
quarenta e quatro reais e oitenta centavos), MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 
240,00 (duzentos e quarenta reais), Lote 55 Rodada 2: POLI COMERCIAL EIRELI 
EPP lance R$ 239,40 (duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), MMV 
PAPELARIA EIRELI lance R$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta 
centavos), Lote 55 Rodada 3: POLI COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 237,48 
(duzentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) e não havendo mais 
lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 56 Rodada 0: 
lance R$ 0,00 () e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 
lote subsequente, Lote 57 Rodada 1: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA 
EPP lance R$ 406,60 (quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
58 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 297,60 (duzentos e noventa e 
sete reais e sessenta centavos), PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 
292,80 (duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), Lote 58 Rodada 2: 
MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), 
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 285,60 (duzentos e oitenta e cinco 
reais e sessenta centavos), Lote 58 Rodada 3: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 
283,20 (duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos), PROSEG TEXTIL 
COMERCIAL EIRELI lance R$ 280,80 (duzentos e oitenta reais e oitenta 
centavos), Lote 58 Rodada 4: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 278,40 (duzentos 
e setenta e oito reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o 
lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 59 Rodada 1: COMODORO 
COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME lance R$ 15.529,50 (quinze mil quinhentos e 
vinte e nove reais e cinquenta centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR 
LTDA EPP lance R$ 15.509,20 (quinze mil quinhentos e nove reais e vinte 
centavos), Lote 59 Rodada 2: COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME 
lance R$ 15.478,75 (quinze mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e 
cinco centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 
15.458,45 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco 
centavos), Lote 59 Rodada 3: COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME 
lance R$ 15.377,25 (quinze mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e cinco 
centavos), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 15.356,95 
(quinze mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), Lote 
59 Rodada 4: COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME lance R$ 15.275,75 
(quinze mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), 
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 15.265,60 (quinze mil 
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duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), Lote 59 Rodada 5: 
COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME lance R$ 15.225,00 (quinze mil 
duzentos e vinte e cinco reais), CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP 
lance R$ 15.204,70 (quinze mil duzentos e quatro reais e setenta centavos), Lote 
59 Rodada 6: COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME lance R$ 15.123,50 
(quinze mil cento e vinte e três reais e cinquenta centavos), CESCOPEL ATACADO 
DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 15.113,35 (quinze mil cento e treze reais e 
trinta e cinco centavos), Lote 59 Rodada 7: COMODORO COMERCIAL E 
NUTRIÇÃO LTDA ME lance R$ 15.022,00 (quinze mil vinte e dois reais) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
60 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 165,60 (cento e sessenta e cinco 
reais e sessenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 61 Rodada 0: GLOBAL PAPEIS E 
SUPRIMENTOS LTDA EP lance R$ 154,80 (cento e cinquenta e quatro reais e 
oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 
lote subsequente, Lote 62 Rodada 1: POLI COMERCIAL EIRELI 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 63 Rodada 0: 
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA lance R$ 19,38 (dezenove reais e 
trinta e oito centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 
do lote subsequente, Lote 64 Rodada 0: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI 
lance R$ 574,75 (quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) 
e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 65 Rodada 0: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 121,00 (cento e 
vinte e um reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 
lote subsequente, Lote 66 Rodada 0: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance 
R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 67 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), CESCOTEC PAPELARIA E 
INFORMATICA LTDA lance R$ 359,10 (trezentos e cinquenta e nove reais e dez 
centavos), Lote 67 Rodada 2: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 354,00 
(trezentos e cinquenta e quatro reais) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 68 Rodada 0: POLI COMERCIAL 
EIRELI EPP lance R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
69 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 60,00 (sessenta reais), 
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA lance R$ 58,50 (cinquenta e oito 
reais e cinquenta centavos), N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance 
R$ 50,00 (cinquenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 70 Rodada 0: MMV PAPELARIA EIRELI lance 
R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o 
lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 71 Rodada 0: POLI 
COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 32,60 (trinta e dois reais e sessenta centavos) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 72 Rodada 1: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 294,00 
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(duzentos e noventa e quatro reais), MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 290,00 
(duzentos e noventa reais), Lote 72 Rodada 2: PROSEG TEXTIL COMERCIAL 
EIRELI lance R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), MMV PAPELARIA EIRELI 
lance R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), Lote 72 Rodada 3: PROSEG 
TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), 
MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 279,80 (duzentos e setenta e nove reais e 
oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 
lote subsequente, Lote 73 Rodada 1: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance 
R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos), MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 
2,80 (dois reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 74 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 65,40 (sessenta e cinco reais e quarenta centavos) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
75 Rodada 0: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 148,50 
(cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 76 Rodada 0: 
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA lance R$ 47,94 (quarenta e sete 
reais e noventa e quatro centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 77 Rodada 0: GLOBAL PAPEIS E 
SUPRIMENTOS LTDA EP lance R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 78 Rodada 0: GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EP lance R$ 270,00 
(duzentos e setenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 79 Rodada 0: POLI COMERCIAL EIRELI EPP 
lance R$ 23,80 (vinte e três reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 80 Rodada 0: POLI 
COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 81 Rodada 0: POLI COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 26,40 (vinte e seis 
reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 82 Rodada 0: POLI COMERCIAL EIRELI EPP 
lance R$ 27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos) e não havendo mais 
lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 83 Rodada 0: 
POLI COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 30,20 (trinta reais e vinte centavos) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
84 Rodada 0: POLI COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 39,00 (trinta e nove reais) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 85 Rodada 0: GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EP lance R$ 13,12 
(treze reais e doze centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 86 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance 
R$ 7,05 (sete reais e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 87 Rodada 0: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 53,00 (cinquenta e três reais) e não havendo mais lances para o 
lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 88 Rodada 0: MMV 
PAPELARIA EIRELI lance R$ 40,75 (quarenta reais e setenta e cinco centavos) e 
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não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 89 Rodada 0: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 490,00 (quatrocentos e 
noventa reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 90 Rodada 0: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 20,50 (vinte 
reais e cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 91 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance 
R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 92 Rodada 1: N NUNES 
COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 2,60 (dois reais e sessenta 
centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 93 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 6,40 (seis 
reais e quarenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 94 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance 
R$ 51,80 (cinquenta e um reais e oitenta centavos), PROSEG TEXTIL COMERCIAL 
EIRELI lance R$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), Lote 94 Rodada 2: 
MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 49,70 (quarenta e nove reais e setenta 
centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 95 Rodada 1: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP 
lance R$ 41,10 (quarenta e um reais e dez centavos), MMV PAPELARIA EIRELI 
lance R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos), POLI COMERCIAL EIRELI 
EPP lance R$ 40,20 (quarenta reais e vinte centavos), Lote 95 Rodada 2: N 
NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 39,90 (trinta e nove reais e 
noventa centavos), MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 39,00 (trinta e nove reais), 
Lote 95 Rodada 3: N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 
38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos), MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 
38,10 (trinta e oito reais e dez centavos), Lote 95 Rodada 4: N NUNES 
COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP lance R$ 37,50 (trinta e sete reais e 
cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 
do lote subsequente, Lote 96 Rodada 0: POLI COMERCIAL EIRELI EPP lance R$ 
121,05 (cento e vinte e um reais e cinco centavos) e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 97 Rodada 0: GLOBAL 
PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EP lance R$ 593,75 (quinhentos e noventa e três 
reais e setenta e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-
se a disputa do lote subsequente, Lote 98 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI 
lance R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o 
lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 99 Rodada 1: MMV 
PAPELARIA EIRELI lance R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) e não havendo 
mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 100 
Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) 
e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 101 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 10,80 (dez reais e oitenta 
centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 102 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 10,80 (dez 
reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 103 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance 
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R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, 
iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 104 Rodada 1: MMV PAPELARIA 
EIRELI lance R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) e não havendo mais lances 
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 105 Rodada 1: MMV 
PAPELARIA EIRELI lance R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) e não havendo 
mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 106 
Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) 
e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 107 Rodada 1: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 10,80 (dez reais e oitenta 
centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 108 Rodada 0: MMV PAPELARIA EIRELI lance R$ 100,75 (cem 
reais e setenta e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-
se a disputa do lote subsequente, Lote 109 Rodada 0: PROSEG TEXTIL 
COMERCIAL EIRELI lance R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) e não 
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 
110 Rodada 0: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 3,00 (três reais) e 
não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, 
Lote 111 Rodada 0: PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI lance R$ 181,50 (cento 
e oitenta e um reais e cinquenta centavos) 
 
 
Finalizada a etapa de lances, procedeu-se então à abertura do envelope, 
devidamente rubricado por todos os participantes, Pregoeira e Equipe, contendo a 
documentação de habilitação e, após análise dos documentos de habilitação das 
licitantes vencedoras, constatou-se que o que foi exigido no Edital foi atendido.  
 
Fica então declarado as licitantes vencedoras e seus respectivos itens, conforme 
segue: 
 
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA nos lotes 13, 32, 44, 63 e 76 
( Item 34 com o valor unitário de R$ 2,8500 (dois reais e oitenta e cinco 
centavos), totalizando R$ 114,00 (cento e quatorze reais)., Item 35 com o valor 
unitário de R$ 2,8500 (dois reais e oitenta e cinco centavos), totalizando R$ 
57,00 (cinquenta e sete reais)., Item 36 com o valor unitário de R$ 2,8500 (dois 
reais e oitenta e cinco centavos), totalizando R$ 142,50 (cento e quarenta e dois 
reais e cinquenta centavos)., Item 90 com o valor unitário de R$ 1,6800 (um real 
e sessenta e oito centavos), totalizando R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta 
centavos)., Item 109 com o valor unitário de R$ 0,0700 (sete centavos), 
totalizando R$ 7,00 (sete reais)., Item 197 com o valor unitário de R$ 9,6900 
(nove reais e sessenta e nove centavos), totalizando R$ 19,38 (dezenove reais e 
trinta e oito centavos)., Item 222 com o valor unitário de R$ 2,8200 (dois reais e 
oitenta e dois centavos), totalizando R$ 19,74 (dezenove reais e setenta e quatro 
centavos). e Item 223 com o valor unitário de R$ 2,8200 (dois reais e oitenta e 
dois centavos), totalizando R$ 28,20 (vinte e oito reais e vinte centavos). ) , 
COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME no lote 59 ( Item 176 com o 
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valor unitário de R$ 15,8000 (quinze reais e oitenta centavos), totalizando R$ 
2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais)., Item 177 com o valor unitário de 
R$ 15,8000 (quinze reais e oitenta centavos), totalizando R$ 1.580,00 (um mil 
quinhentos e oitenta reais)., Item 178 com o valor unitário de R$ 15,8000 
(quinze reais e oitenta centavos), totalizando R$ 1.580,00 (um mil quinhentos e 
oitenta reais)., Item 179 com o valor unitário de R$ 15,8000 (quinze reais e 
oitenta centavos), totalizando R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais)., Item 180 
com o valor unitário de R$ 15,8000 (quinze reais e oitenta centavos), totalizando 
R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos e trinta reais)., Item 181 com o valor unitário 
de R$ 15,8000 (quinze reais e oitenta centavos), totalizando R$ 158,00 (cento e 
cinquenta e oito reais)., Item 182 com o valor unitário de R$ 15,8000 (quinze 
reais e oitenta centavos), totalizando R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco 
reais)., Item 183 com o valor unitário de R$ 15,8000 (quinze reais e oitenta 
centavos), totalizando R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais)., Item 184 com o 
valor unitário de R$ 15,8000 (quinze reais e oitenta centavos), totalizando R$ 
1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais)., Item 185 com o valor unitário de 
R$ 15,8000 (quinze reais e oitenta centavos), totalizando R$ 1.264,00 (um mil 
duzentos e sessenta e quatro reais). e Item 186 com o valor unitário de R$ 
15,8000 (quinze reais e oitenta centavos), totalizando R$ 948,00 (novecentos e 
quarenta e oito reais). ) , GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EP nos 
lotes 53, 61, 77, 78, 85 e 97 ( Item 142 com o valor unitário de R$ 2,0000 
(dois reais), totalizando R$ 80,00 (oitenta reais)., Item 143 com o valor unitário 
de R$ 2,0000 (dois reais), totalizando R$ 20,00 (vinte reais)., Item 190 com o 
valor unitário de R$ 8,6000 (oito reais e sessenta centavos), totalizando R$ 86,00 
(oitenta e seis reais)., Item 191 com o valor unitário de R$ 8,6000 (oito reais e 
sessenta centavos), totalizando R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos)., 
Item 192 com o valor unitário de R$ 8,6000 (oito reais e sessenta centavos), 
totalizando R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos)., Item 193 com o valor 
unitário de R$ 8,6000 (oito reais e sessenta centavos), totalizando R$ 34,40 
(trinta e quatro reais e quarenta centavos)., Item 224 com o valor unitário de R$ 
8,2000 (oito reais e vinte centavos), totalizando R$ 164,00 (cento e sessenta e 
quatro reais)., Item 225 com o valor unitário de R$ 8,2000 (oito reais e vinte 
centavos), totalizando R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais)., Item 
226 com o valor unitário de R$ 9,0000 (nove reais), totalizando R$ 270,00 
(duzentos e setenta reais)., Item 233 com o valor unitário de R$ 0,8200 (oitenta 
e dois centavos), totalizando R$ 4,92 (quatro reais e noventa e dois centavos)., 
Item 234 com o valor unitário de R$ 0,8200 (oitenta e dois centavos), totalizando 
R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos). e Item 249 com o valor unitário de R$ 
118,7500 (cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 
593,75 (quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). ) , MMV 
PAPELARIA EIRELI nos lotes 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 58, 60, 67, 70, 72, 
73, 74, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107 e 108 ( Item 6 com o valor unitário de R$ 0,6600 (sessenta e 
seis centavos), totalizando R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos)., Item 8 
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com o valor unitário de R$ 0,5000 (cinquenta centavos), totalizando R$ 24,00 
(vinte e quatro reais)., Item 9 com o valor unitário de R$ 0,5000 (cinquenta 
centavos), totalizando R$ 6,00 (seis reais)., Item 10 com o valor unitário de R$ 
0,5000 (cinquenta centavos), totalizando R$ 24,00 (vinte e quatro reais)., Item 
11 com o valor unitário de R$ 0,5000 (cinquenta centavos), totalizando R$ 6,00 
(seis reais)., Item 12 com o valor unitário de R$ 0,5000 (cinquenta centavos), 
totalizando R$ 40,00 (quarenta reais)., Item 13 com o valor unitário de R$ 
0,5000 (cinquenta centavos), totalizando R$ 12,00 (doze reais)., Item 14 com o 
valor unitário de R$ 0,5000 (cinquenta centavos), totalizando R$ 12,00 (doze 
reais)., Item 15 com o valor unitário de R$ 0,5000 (cinquenta centavos), 
totalizando R$ 10,00 (dez reais)., Item 16 com o valor unitário de R$ 0,5000 
(cinquenta centavos), totalizando R$ 10,00 (dez reais)., Item 18 com o valor 
unitário de R$ 2,2100 (dois reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 44,20 
(quarenta e quatro reais e vinte centavos)., Item 21 com o valor unitário de R$ 
4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 99,00 (noventa 
e nove reais)., Item 22 com o valor unitário de R$ 4,9500 (quatro reais e noventa 
e cinco centavos), totalizando R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta 
centavos)., Item 23 com o valor unitário de R$ 4,9500 (quatro reais e noventa e 
cinco centavos), totalizando R$ 99,00 (noventa e nove reais)., Item 24 com o 
valor unitário de R$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos), totalizando 
R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos)., Item 25 com o valor 
unitário de R$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 
396,00 (trezentos e noventa e seis reais)., Item 26 com o valor unitário de R$ 
4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 198,00 (cento e 
noventa e oito reais)., Item 27 com o valor unitário de R$ 4,9500 (quatro reais e 
noventa e cinco centavos), totalizando R$ 99,00 (noventa e nove reais)., Item 28 
com o valor unitário de R$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos), 
totalizando R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos)., Item 29 com 
o valor unitário de R$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos), 
totalizando R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos)., Item 30 com 
o valor unitário de R$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos), 
totalizando R$ 99,00 (noventa e nove reais)., Item 31 com o valor unitário de R$ 
4,1000 (quatro reais e dez centavos), totalizando R$ 20,50 (vinte reais e 
cinquenta centavos)., Item 32 com o valor unitário de R$ 4,1000 (quatro reais e 
dez centavos), totalizando R$ 41,00 (quarenta e um reais)., Item 33 com o valor 
unitário de R$ 2,9500 (dois reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 
14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos)., Item 37 com o valor unitário 
de R$ 20,2500 (vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 101,25 
(cento e um reais e vinte e cinco centavos)., Item 38 com o valor unitário de R$ 
20,2500 (vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 40,50 (quarenta 
reais e cinquenta centavos)., Item 39 com o valor unitário de R$ 20,2500 (vinte 
reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta 
centavos)., Item 40 com o valor unitário de R$ 20,2500 (vinte reais e vinte e 
cinco centavos), totalizando R$ 20,25 (vinte reais e vinte e cinco centavos)., Item 
41 com o valor unitário de R$ 20,2500 (vinte reais e vinte e cinco centavos), 
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totalizando R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos)., Item 42 com 
o valor unitário de R$ 20,2500 (vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando 
R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos)., Item 43 com o valor unitário de 
R$ 20,2500 (vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 20,25 (vinte 
reais e vinte e cinco centavos)., Item 44 com o valor unitário de R$ 20,2500 
(vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 40,50 (quarenta reais e 
cinquenta centavos)., Item 45 com o valor unitário de R$ 20,2500 (vinte reais e 
vinte e cinco centavos), totalizando R$ 81,00 (oitenta e um reais)., Item 46 com 
o valor unitário de R$ 20,2500 (vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando 
R$ 60,75 (sessenta reais e setenta e cinco centavos)., Item 47 com o valor 
unitário de R$ 20,2500 (vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 
60,75 (sessenta reais e setenta e cinco centavos)., Item 48 com o valor unitário 
de R$ 20,2500 (vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 20,25 (vinte 
reais e vinte e cinco centavos)., Item 49 com o valor unitário de R$ 20,2500 
(vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 20,25 (vinte reais e vinte e 
cinco centavos)., Item 50 com o valor unitário de R$ 20,2500 (vinte reais e vinte 
e cinco centavos), totalizando R$ 20,25 (vinte reais e vinte e cinco centavos)., 
Item 51 com o valor unitário de R$ 20,2500 (vinte reais e vinte e cinco centavos), 
totalizando R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos)., Item 52 com 
o valor unitário de R$ 20,2500 (vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando 
R$ 20,25 (vinte reais e vinte e cinco centavos)., Item 53 com o valor unitário de 
R$ 20,2500 (vinte reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 20,25 (vinte 
reais e vinte e cinco centavos)., Item 54 com o valor unitário de R$ 12,0000 
(doze reais), totalizando R$ 12,00 (doze reais)., Item 55 com o valor unitário de 
R$ 12,0000 (doze reais), totalizando R$ 60,00 (sessenta reais)., Item 56 com o 
valor unitário de R$ 12,0000 (doze reais), totalizando R$ 24,00 (vinte e quatro 
reais)., Item 70 com o valor unitário de R$ 0,7500 (setenta e cinco centavos), 
totalizando R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)., Item 71 com o valor 
unitário de R$ 0,7500 (setenta e cinco centavos), totalizando R$ 7,50 (sete reais 
e cinquenta centavos)., Item 72 com o valor unitário de R$ 0,7500 (setenta e 
cinco centavos), totalizando R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos)., 
Item 73 com o valor unitário de R$ 0,7500 (setenta e cinco centavos), totalizando 
R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)., Item 74 com o valor unitário de R$ 
0,7500 (setenta e cinco centavos), totalizando R$ 3,75 (três reais e setenta e 
cinco centavos)., Item 75 com o valor unitário de R$ 0,7500 (setenta e cinco 
centavos), totalizando R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos)., Item 
76 com o valor unitário de R$ 18,7500 (dezoito reais e setenta e cinco centavos), 
totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)., Item 78 com o valor unitário de 
R$ 0,4200 (quarenta e dois centavos), totalizando R$ 21,00 (vinte e um reais)., 
Item 79 com o valor unitário de R$ 0,4200 (quarenta e dois centavos), 
totalizando R$ 21,00 (vinte e um reais)., Item 80 com o valor unitário de R$ 
0,4200 (quarenta e dois centavos), totalizando R$ 21,00 (vinte e um reais)., Item 
81 com o valor unitário de R$ 0,4200 (quarenta e dois centavos), totalizando R$ 
21,00 (vinte e um reais)., Item 82 com o valor unitário de R$ 0,4200 (quarenta e 
dois centavos), totalizando R$ 21,00 (vinte e um reais)., Item 83 com o valor 
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unitário de R$ 0,4200 (quarenta e dois centavos), totalizando R$ 21,00 (vinte e 
um reais)., Item 84 com o valor unitário de R$ 0,4200 (quarenta e dois 
centavos), totalizando R$ 21,00 (vinte e um reais)., Item 85 com o valor unitário 
de R$ 0,4200 (quarenta e dois centavos), totalizando R$ 21,00 (vinte e um 
reais)., Item 86 com o valor unitário de R$ 1,1100 (um real e onze centavos), 
totalizando R$ 13,32 (treze reais e trinta e dois centavos)., Item 87 com o valor 
unitário de R$ 1,1100 (um real e onze centavos), totalizando R$ 13,32 (treze 
reais e trinta e dois centavos)., Item 88 com o valor unitário de R$ 1,1100 (um 
real e onze centavos), totalizando R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco 
centavos)., Item 98 com o valor unitário de R$ 1,3100 (um real e trinta e um 
centavos), totalizando R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos)., Item 110 
com o valor unitário de R$ 0,2500 (vinte e cinco centavos), totalizando R$ 25,00 
(vinte e cinco reais)., Item 111 com o valor unitário de R$ 0,2500 (vinte e cinco 
centavos), totalizando R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos)., Item 
112 com o valor unitário de R$ 0,2500 (vinte e cinco centavos), totalizando R$ 
25,00 (vinte e cinco reais)., Item 113 com o valor unitário de R$ 0,2500 (vinte e 
cinco centavos), totalizando R$ 25,00 (vinte e cinco reais)., Item 114 com o valor 
unitário de R$ 0,2000 (vinte centavos), totalizando R$ 20,00 (vinte reais)., Item 
115 com o valor unitário de R$ 1,0500 (um real e cinco centavos), totalizando R$ 
315,00 (trezentos e quinze reais)., Item 131 com o valor unitário de R$ 2,9500 
(dois reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 29,50 (vinte e nove reais 
e cinquenta centavos)., Item 132 com o valor unitário de R$ 2,9500 (dois reais e 
noventa e cinco centavos), totalizando R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta 
centavos)., Item 153 com o valor unitário de R$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta 
centavos), totalizando R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos)., Item 154 
com o valor unitário de R$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos), 
totalizando R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos)., Item 155 com o valor 
unitário de R$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 20,50 
(vinte reais e cinquenta centavos)., Item 156 com o valor unitário de R$ 20,5000 
(vinte reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 102,50 (cento e dois reais e 
cinquenta centavos)., Item 157 com o valor unitário de R$ 20,5000 (vinte reais e 
cinquenta centavos), totalizando R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos)., 
Item 158 com o valor unitário de R$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos), 
totalizando R$ 61,50 (sessenta e um reais e cinquenta centavos)., Item 169 com 
o valor unitário de R$ 6,3000 (seis reais e trinta centavos), totalizando R$ 31,50 
(trinta e um reais e cinquenta centavos)., Item 170 com o valor unitário de R$ 
6,3000 (seis reais e trinta centavos), totalizando R$ 31,50 (trinta e um reais e 
cinquenta centavos)., Item 171 com o valor unitário de R$ 6,3000 (seis reais e 
trinta centavos), totalizando R$ 63,00 (sessenta e três reais)., Item 172 com o 
valor unitário de R$ 6,3000 (seis reais e trinta centavos), totalizando R$ 18,90 
(dezoito reais e noventa centavos)., Item 173 com o valor unitário de R$ 6,3000 
(seis reais e trinta centavos), totalizando R$ 94,50 (noventa e quatro reais e 
cinquenta centavos)., Item 174 com o valor unitário de R$ 6,3000 (seis reais e 
trinta centavos), totalizando R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos)., 
Item 175 com o valor unitário de R$ 6,3000 (seis reais e trinta centavos), 
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totalizando R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos)., Item 187 com o 
valor unitário de R$ 18,6000 (dezoito reais e sessenta centavos), totalizando R$ 
18,60 (dezoito reais e sessenta centavos)., Item 188 com o valor unitário de R$ 
18,6000 (dezoito reais e sessenta centavos), totalizando R$ 93,00 (noventa e 
três reais)., Item 189 com o valor unitário de R$ 18,6000 (dezoito reais e 
sessenta centavos), totalizando R$ 55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta 
centavos)., Item 207 com o valor unitário de R$ 13,0000 (treze reais), 
totalizando R$ 390,00 (trezentos e noventa reais)., Item 210 com o valor unitário 
de R$ 1,4500 (um real e quarenta e cinco centavos), totalizando R$ 7,25 (sete 
reais e vinte e cinco centavos)., Item 211 com o valor unitário de R$ 1,4500 (um 
real e quarenta e cinco centavos), totalizando R$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco 
centavos)., Item 214 com o valor unitário de R$ 14,7500 (quatorze reais e 
setenta e cinco centavos), totalizando R$ 147,50 (cento e quarenta e sete reais e 
cinquenta centavos)., Item 215 com o valor unitário de R$ 14,7500 (quatorze 
reais e setenta e cinco centavos), totalizando R$ 147,50 (cento e quarenta e sete 
reais e cinquenta centavos)., Item 216 com o valor unitário de R$ 1,5000 (um 
real e cinquenta centavos), totalizando R$ 3,00 (três reais)., Item 217 com o 
valor unitário de R$ 12,0000 (doze reais), totalizando R$ 60,00 (sessenta reais)., 
Item 218 com o valor unitário de R$ 12,0000 (doze reais), totalizando R$ 12,00 
(doze reais)., Item 235 com o valor unitário de R$ 0,5500 (cinquenta e cinco 
centavos), totalizando R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos)., Item 236 
com o valor unitário de R$ 10,6000 (dez reais e sessenta centavos), totalizando 
R$ 53,00 (cinquenta e três reais)., Item 237 com o valor unitário de R$ 8,1500 
(oito reais e quinze centavos), totalizando R$ 40,75 (quarenta reais e setenta e 
cinco centavos)., Item 238 com o valor unitário de R$ 9,8000 (nove reais e 
oitenta centavos), totalizando R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)., Item 
239 com o valor unitário de R$ 2,0500 (dois reais e cinco centavos), totalizando 
R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos)., Item 240 com o valor unitário de R$ 
0,5500 (cinquenta e cinco centavos), totalizando R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta 
centavos)., Item 242 com o valor unitário de R$ 0,6600 (sessenta e seis 
centavos), totalizando R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos)., Item 243 com o 
valor unitário de R$ 3,9000 (três reais e noventa centavos), totalizando R$ 39,00 
(trinta e nove reais)., Item 244 com o valor unitário de R$ 3,9000 (três reais e 
noventa centavos), totalizando R$ 3,90 (três reais e noventa centavos)., Item 
245 com o valor unitário de R$ 3,9000 (três reais e noventa centavos), 
totalizando R$ 3,90 (três reais e noventa centavos)., Item 246 com o valor 
unitário de R$ 3,9000 (três reais e noventa centavos), totalizando R$ 7,80 (sete 
reais e oitenta centavos)., Item 250 com o valor unitário de R$ 0,3800 (trinta e 
oito centavos), totalizando R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos)., Item 251 
com o valor unitário de R$ 0,3800 (trinta e oito centavos), totalizando R$ 11,40 
(onze reais e quarenta centavos)., Item 252 com o valor unitário de R$ 0,3800 
(trinta e oito centavos), totalizando R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos)., 
Item 253 com o valor unitário de R$ 0,3800 (trinta e oito centavos), totalizando 
R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos)., Item 254 com o valor unitário de R$ 
0,3800 (trinta e oito centavos), totalizando R$ 11,40 (onze reais e quarenta 
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centavos)., Item 255 com o valor unitário de R$ 0,3800 (trinta e oito centavos), 
totalizando R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos)., Item 256 com o valor 
unitário de R$ 0,3800 (trinta e oito centavos), totalizando R$ 11,40 (onze reais e 
quarenta centavos)., Item 257 com o valor unitário de R$ 0,3800 (trinta e oito 
centavos), totalizando R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos)., Item 258 com 
o valor unitário de R$ 0,3800 (trinta e oito centavos), totalizando R$ 11,40 (onze 
reais e quarenta centavos)., Item 259 com o valor unitário de R$ 0,3800 (trinta e 
oito centavos), totalizando R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos). e Item 
260 com o valor unitário de R$ 1,5500 (um real e cinquenta e cinco centavos), 
totalizando R$ 100,75 (cem reais e setenta e cinco centavos). ) , N NUNES 
COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP nos lotes 1, 2, 3, 5, 7, 17, 21, 43, 
49, 54, 57, 69, 75, 92 e 95 ( Item 1 com o valor unitário de R$ 2,8400 (dois 
reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R$ 2,84 (dois reais e oitenta e 
quatro centavos)., Item 2 com o valor unitário de R$ 2,8400 (dois reais e oitenta 
e quatro centavos), totalizando R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos)., Item 
3 com o valor unitário de R$ 2,8400 (dois reais e oitenta e quatro centavos), 
totalizando R$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos)., Item 4 com o valor 
unitário de R$ 0,1500 (quinze centavos), totalizando R$ 3,75 (três reais e setenta 
e cinco centavos)., Item 5 com o valor unitário de R$ 11,1400 (onze reais e 
quatorze centavos), totalizando R$ 22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito 
centavos)., Item 7 com o valor unitário de R$ 0,2900 (vinte e nove centavos), 
totalizando R$ 8,70 (oito reais e setenta centavos)., Item 17 com o valor unitário 
de R$ 4,7100 (quatro reais e setenta e um centavos), totalizando R$ 94,20 
(noventa e quatro reais e vinte centavos)., Item 57 com o valor unitário de R$ 
1,1700 (um real e dezessete centavos), totalizando R$ 11,70 (onze reais e 
setenta centavos)., Item 58 com o valor unitário de R$ 1,1700 (um real e 
dezessete centavos), totalizando R$ 11,70 (onze reais e setenta centavos)., Item 
59 com o valor unitário de R$ 1,1700 (um real e dezessete centavos), totalizando 
R$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos)., Item 60 com o valor unitário de 
R$ 1,1700 (um real e dezessete centavos), totalizando R$ 9,36 (nove reais e 
trinta e seis centavos)., Item 61 com o valor unitário de R$ 1,1700 (um real e 
dezessete centavos), totalizando R$ 3,51 (três reais e cinquenta e um centavos)., 
Item 62 com o valor unitário de R$ 1,1700 (um real e dezessete centavos), 
totalizando R$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos)., Item 63 com o valor 
unitário de R$ 1,1700 (um real e dezessete centavos), totalizando R$ 2,34 (dois 
reais e trinta e quatro centavos)., Item 64 com o valor unitário de R$ 1,1700 (um 
real e dezessete centavos), totalizando R$ 11,70 (onze reais e setenta centavos)., 
Item 65 com o valor unitário de R$ 1,1700 (um real e dezessete centavos), 
totalizando R$ 11,70 (onze reais e setenta centavos)., Item 66 com o valor 
unitário de R$ 1,1700 (um real e dezessete centavos), totalizando R$ 5,85 (cinco 
reais e oitenta e cinco centavos)., Item 77 com o valor unitário de R$ 2,6700 
(dois reais e sessenta e sete centavos), totalizando R$ 53,40 (cinquenta e três 
reais e quarenta centavos)., Item 104 com o valor unitário de R$ 0,7700 (setenta 
e sete centavos), totalizando R$ 7,70 (sete reais e setenta centavos)., Item 105 
com o valor unitário de R$ 0,7700 (setenta e sete centavos), totalizando R$ 
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38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos)., Item 106 com o valor unitário de 
R$ 0,7700 (setenta e sete centavos), totalizando R$ 11,55 (onze reais e 
cinquenta e cinco centavos)., Item 107 com o valor unitário de R$ 0,7700 
(setenta e sete centavos), totalizando R$ 23,10 (vinte e três reais e dez 
centavos)., Item 108 com o valor unitário de R$ 0,7700 (setenta e sete 
centavos), totalizando R$ 1,54 (um real e cinquenta e quatro centavos)., Item 
116 com o valor unitário de R$ 0,9700 (noventa e sete centavos), totalizando R$ 
11,64 (onze reais e sessenta e quatro centavos)., Item 117 com o valor unitário 
de R$ 0,9700 (noventa e sete centavos), totalizando R$ 11,64 (onze reais e 
sessenta e quatro centavos)., Item 118 com o valor unitário de R$ 0,9700 
(noventa e sete centavos), totalizando R$ 46,56 (quarenta e seis reais e 
cinquenta e seis centavos)., Item 119 com o valor unitário de R$ 0,9700 (noventa 
e sete centavos), totalizando R$ 11,64 (onze reais e sessenta e quatro 
centavos)., Item 144 com o valor unitário de R$ 2,8400 (dois reais e oitenta e 
quatro centavos), totalizando R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos)., Item 
145 com o valor unitário de R$ 2,8400 (dois reais e oitenta e quatro centavos), 
totalizando R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos)., Item 146 com o valor 
unitário de R$ 2,8400 (dois reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R$ 
14,20 (quatorze reais e vinte centavos)., Item 147 com o valor unitário de R$ 
2,8400 (dois reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R$ 28,40 (vinte e oito 
reais e quarenta centavos)., Item 148 com o valor unitário de R$ 2,8400 (dois 
reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R$ 8,52 (oito reais e cinquenta e 
dois centavos)., Item 149 com o valor unitário de R$ 2,8400 (dois reais e oitenta 
e quatro centavos), totalizando R$ 8,52 (oito reais e cinquenta e dois centavos)., 
Item 150 com o valor unitário de R$ 2,8400 (dois reais e oitenta e quatro 
centavos), totalizando R$ 5,68 (cinco reais e sessenta e oito centavos)., Item 151 
com o valor unitário de R$ 2,8400 (dois reais e oitenta e quatro centavos), 
totalizando R$ 5,68 (cinco reais e sessenta e oito centavos)., Item 152 com o 
valor unitário de R$ 2,8400 (dois reais e oitenta e quatro centavos), totalizando 
R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos)., Item 160 com o valor unitário 
de R$ 21,4300 (vinte e um reais e quarenta e três centavos), totalizando R$ 
42,86 (quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos)., Item 161 com o valor 
unitário de R$ 21,4300 (vinte e um reais e quarenta e três centavos), totalizando 
R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos)., Item 162 com o valor 
unitário de R$ 21,4300 (vinte e um reais e quarenta e três centavos), totalizando 
R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos)., Item 163 com o valor 
unitário de R$ 21,4300 (vinte e um reais e quarenta e três centavos), totalizando 
R$ 214,30 (duzentos e quatorze reais e trinta centavos)., Item 164 com o valor 
unitário de R$ 21,4300 (vinte e um reais e quarenta e três centavos), totalizando 
R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos)., Item 165 com o valor 
unitário de R$ 21,4300 (vinte e um reais e quarenta e três centavos), totalizando 
R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos)., Item 166 com o valor 
unitário de R$ 21,4300 (vinte e um reais e quarenta e três centavos), totalizando 
R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos)., Item 167 com o valor 
unitário de R$ 21,4300 (vinte e um reais e quarenta e três centavos), totalizando 
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R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos)., Item 168 com o valor 
unitário de R$ 21,4300 (vinte e um reais e quarenta e três centavos), totalizando 
R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos)., Item 209 com o valor 
unitário de R$ 1,2300 (um real e vinte e três centavos), totalizando R$ 61,50 
(sessenta e um reais e cinquenta centavos)., Item 219 com o valor unitário de R$ 
2,7000 (dois reais e setenta centavos), totalizando R$ 81,00 (oitenta e um 
reais)., Item 220 com o valor unitário de R$ 2,7000 (dois reais e setenta 
centavos), totalizando R$ 27,00 (vinte e sete reais)., Item 221 com o valor 
unitário de R$ 2,7000 (dois reais e setenta centavos), totalizando R$ 40,50 
(quarenta reais e cinquenta centavos)., Item 241 com o valor unitário de R$ 
0,2900 (vinte e nove centavos), totalizando R$ 2,90 (dois reais e noventa 
centavos). e Item 247 com o valor unitário de R$ 1,4300 (um real e quarenta e 
três centavos), totalizando R$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos). ) 
, POLI COMERCIAL EIRELI EPP nos lotes 31, 33, 41, 62, 68, 71, 79, 80, 81, 
82, 83, 84 e 96 ( Item 89 com o valor unitário de R$ 4,4800 (quatro reais e 
quarenta e oito centavos), totalizando R$ 67,20 (sessenta e sete reais e vinte 
centavos)., Item 91 com o valor unitário de R$ 1,0000 (um real), totalizando R$ 
30,00 (trinta reais)., Item 99 com o valor unitário de R$ 0,8100 (oitenta e um 
centavos), totalizando R$ 48,60 (quarenta e oito reais e sessenta centavos)., 
Item 100 com o valor unitário de R$ 0,8100 (oitenta e um centavos), totalizando 
R$ 9,72 (nove reais e setenta e dois centavos)., Item 101 com o valor unitário de 
R$ 0,8100 (oitenta e um centavos), totalizando R$ 9,72 (nove reais e setenta e 
dois centavos)., Item 102 com o valor unitário de R$ 0,8100 (oitenta e um 
centavos), totalizando R$ 48,60 (quarenta e oito reais e sessenta centavos)., 
Item 194 com o valor unitário de R$ 11,2600 (onze reais e vinte e seis centavos), 
totalizando R$ 112,60 (cento e doze reais e sessenta centavos)., Item 195 com o 
valor unitário de R$ 11,2600 (onze reais e vinte e seis centavos), totalizando R$ 
22,52 (vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos)., Item 196 com o valor 
unitário de R$ 11,2600 (onze reais e vinte e seis centavos), totalizando R$ 22,52 
(vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos)., Item 208 com o valor unitário de 
R$ 1,9900 (um real e noventa e nove centavos), totalizando R$ 99,50 (noventa e 
nove reais e cinquenta centavos)., Item 212 com o valor unitário de R$ 1,6300 
(um real e sessenta e três centavos), totalizando R$ 16,30 (dezesseis reais e 
trinta centavos)., Item 213 com o valor unitário de R$ 1,6300 (um real e 
sessenta e três centavos), totalizando R$ 16,30 (dezesseis reais e trinta 
centavos)., Item 227 com o valor unitário de R$ 1,1900 (um real e dezenove 
centavos), totalizando R$ 23,80 (vinte e três reais e oitenta centavos)., Item 228 
com o valor unitário de R$ 1,2400 (um real e vinte e quatro centavos), 
totalizando R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos)., Item 229 com o 
valor unitário de R$ 1,3200 (um real e trinta e dois centavos), totalizando R$ 
26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos)., Item 230 com o valor unitário de 
R$ 1,3700 (um real e trinta e sete centavos), totalizando R$ 27,40 (vinte e sete 
reais e quarenta centavos)., Item 231 com o valor unitário de R$ 1,5100 (um real 
e cinquenta e um centavos), totalizando R$ 30,20 (trinta reais e vinte centavos)., 
Item 232 com o valor unitário de R$ 1,9500 (um real e noventa e cinco 
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centavos), totalizando R$ 39,00 (trinta e nove reais). e Item 248 com o valor 
unitário de R$ 40,3500 (quarenta reais e trinta e cinco centavos), totalizando R$ 
121,05 (cento e vinte e um reais e cinco centavos). ) e PROSEG TEXTIL 
COMERCIAL EIRELI nos lotes 9, 18, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 52, 64, 65, 66, 
109, 110 e 111 ( Item 19 com o valor unitário de R$ 1,6000 (um real e sessenta 
centavos), totalizando R$ 48,00 (quarenta e oito reais)., Item 20 com o valor 
unitário de R$ 1,6000 (um real e sessenta centavos), totalizando R$ 8,00 (oito 
reais)., Item 67 com o valor unitário de R$ 0,6000 (sessenta centavos), 
totalizando R$ 6,00 (seis reais)., Item 68 com o valor unitário de R$ 0,6000 
(sessenta centavos), totalizando R$ 6,00 (seis reais)., Item 69 com o valor 
unitário de R$ 0,6000 (sessenta centavos), totalizando R$ 6,00 (seis reais)., Item 
92 com o valor unitário de R$ 1,1000 (um real e dez centavos), totalizando R$ 
22,00 (vinte e dois reais)., Item 93 com o valor unitário de R$ 1,1000 (um real e 
dez centavos), totalizando R$ 22,00 (vinte e dois reais)., Item 94 com o valor 
unitário de R$ 1,1000 (um real e dez centavos), totalizando R$ 22,00 (vinte e 
dois reais)., Item 95 com o valor unitário de R$ 1,1000 (um real e dez centavos), 
totalizando R$ 22,00 (vinte e dois reais)., Item 96 com o valor unitário de R$ 
1,1000 (um real e dez centavos), totalizando R$ 22,00 (vinte e dois reais)., Item 
97 com o valor unitário de R$ 1,1000 (um real e dez centavos), totalizando R$ 
22,00 (vinte e dois reais)., Item 133 com o valor unitário de R$ 2,1000 (dois 
reais e dez centavos), totalizando R$ 21,00 (vinte e um reais)., Item 134 com o 
valor unitário de R$ 2,1000 (dois reais e dez centavos), totalizando R$ 21,00 
(vinte e um reais)., Item 135 com o valor unitário de R$ 2,1000 (dois reais e dez 
centavos), totalizando R$ 21,00 (vinte e um reais)., Item 136 com o valor 
unitário de R$ 2,1000 (dois reais e dez centavos), totalizando R$ 21,00 (vinte e 
um reais)., Item 137 com o valor unitário de R$ 2,1000 (dois reais e dez 
centavos), totalizando R$ 63,00 (sessenta e três reais)., Item 138 com o valor 
unitário de R$ 2,1000 (dois reais e dez centavos), totalizando R$ 52,50 
(cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)., Item 139 com o valor unitário de 
R$ 2,1000 (dois reais e dez centavos), totalizando R$ 31,50 (trinta e um reais e 
cinquenta centavos)., Item 140 com o valor unitário de R$ 2,1000 (dois reais e 
dez centavos), totalizando R$ 42,00 (quarenta e dois reais)., Item 141 com o 
valor unitário de R$ 2,1000 (dois reais e dez centavos), totalizando R$ 4,20 
(quatro reais e vinte centavos)., Item 198 com o valor unitário de R$ 6,0500 (seis 
reais e cinco centavos), totalizando R$ 181,50 (cento e oitenta e um reais e 
cinquenta centavos)., Item 199 com o valor unitário de R$ 6,0500 (seis reais e 
cinco centavos), totalizando R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais)., Item 
200 com o valor unitário de R$ 6,0500 (seis reais e cinco centavos), totalizando 
R$ 151,25 (cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)., Item 201 
com o valor unitário de R$ 6,0500 (seis reais e cinco centavos), totalizando R$ 
121,00 (cento e vinte e um reais)., Item 202 com o valor unitário de R$ 1,1000 
(um real e dez centavos), totalizando R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)., Item 
203 com o valor unitário de R$ 1,1000 (um real e dez centavos), totalizando R$ 
550,00 (quinhentos e cinquenta reais)., Item 204 com o valor unitário de R$ 
1,1000 (um real e dez centavos), totalizando R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)., 
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Item 205 com o valor unitário de R$ 1,1000 (um real e dez centavos), totalizando 
R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)., Item 206 com o valor unitário de R$ 1,1000 
(um real e dez centavos), totalizando R$ 110,00 (cento e dez reais)., Item 261 
com o valor unitário de R$ 16,9000 (dezesseis reais e noventa centavos), 
totalizando R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais)., Item 262 com o valor 
unitário de R$ 0,6000 (sessenta centavos), totalizando R$ 3,00 (três reais). e 
Item 263 com o valor unitário de R$ 6,0500 (seis reais e cinco centavos), 
totalizando R$ 181,50 (cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos). )  
 
 
Após a aclamação das licitantes vencedoras dos respectivos itens, foi concedida 
vista aos presentes, para análise e rubrica dos documentos de habilitação das 
vencedoras.  
 
Registra-se que os representante da empresa: COMODORO COMERCIAL E 
NUTRIÇÃO LTDA ME retirou-se antes do término da sessão. 
 
 
Nada mais havendo a ser tratado a Senhora Pregoeira deu a sessão por 
encerrada, agradecendo a presença de todos e em particular à Equipe de Apoio. 
 
 

Ibiraçu, 10 de dezembro de 2019. 
 
 
 
Luana Guasti 
Pregoeira 
 
 
 
 
  
Lucimar Antonio da Silva 
Equipe de Apoio 
 
Luzia Campos dos Santos 
Equipe de Apoio      
  
 
EMPRESAS: 
 
 
ARGUS ATACADISTA  LTDA EPP representada pelo Sr. YURI ALVES DUARTE SILVA  
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 CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP representada pelo Srª  RAIHRINE 

DUARTE DIAS FONSECA 

 

 CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP representada pelo Sr GERALDO 

FERNANDES ALVES 

 

COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA ME representada pelo Sr JEAN 

CARLO DADALTO 

 

 GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EP sem representante presente 

 

 MMV PAPELARIA EIRELI EPP representada pelo Sr MARCELO MARQUES VIEIRA  

 

 N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP representada pelo Sr RAFAEL 

TEIXEIRA NUNES 

 

POLI COMERCIAL EIRELI EPP representada pelo Srª GISELE DE OLIVEIRA 

FAGUNDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


