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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Registro de Preços Eletrônico - 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

18/01/2022 14:26 18/01/2022 17:00 28/01/2022 18:00 02/02/2022 07:30 02/02/2022 08:30

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 ABRIDOR DE BOCA INFANTIL 17,33 100 - UN Aceito

0002 ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% 11,44 400 - UN Aceito

0003 ADESIVO DENTAL ESMALTE E DENTINA 42,91 300 - UN Aceito

0004 ÁGUA DESTILADA 5LTS 8,25 150 - L Aceito

0005 AGULHA 25 X 7 0,95 500 - UN Aceito

0006 AGULHA GENGIVAL CURTA 77,86 100 - CX Aceito

0007 AGULHA GENGIVAL LONGA 77,86 100 - CX Aceito

0008 AGULHA PARA ANESTESIA 98,86 100 - CX Aceito

0009 ÁLCOOL 70% 1000 ML 11,38 150 - L Aceito

0010 ÁLCOOL 96% 1000 ML 12,75 150 - L Aceito

0011 AMALGAMA EM CAPSULAS DUAS PORÇÕES 646,00 50 - CX Aceito

0012 ANESTÉSICO LIDOSTESIM 2% SEM VASO 91,17 150 - CX Aceito

0013 ANESTÉSICO LIDOSTESIM 3% COM VASO 91,17 150 - CX Aceito

0014 ANESTÉSICO TÓPICO 10,53 150 - UN Aceito

0015 AVENTAL DESCARTÁVEL 56,46 800 - UN Aceito

0016 BROCA 1011 15,44 70 - UN Aceito

0017 BROCA 1012 15,44 70 - UN Aceito

0018 BROCA 1013 15,44 70 - UN Aceito

0019 BROCA 1014 15,44 70 - UN Aceito

0020 BROCA 1015 15,44 70 - UN Aceito

0021 BROCA 1016 15,44 70 - UN Aceito

0022 BROCA 2195 15,44 70 - UN Aceito

0023 BROCA 2195 F 15,44 70 - UN Aceito

0024 BROCA CILINDRICA 15,44 70 - UN Aceito

0025 BROCA DE ACABAMENTO ENHACE 213,14 20 - CX Aceito

0026 BROCA EM CHAMA 3118 16,63 150 - UN Aceito

0027 BROCA ENDO Z 67,03 50 - UN Aceito

0028 BROCA ESFERICA PARA OSSO 1 A 6 37,68 50 - UN Aceito

0029 BROCA GATE 1 25,83 50 - UN Aceito

0030 BROCA GATE 2 25,83 50 - UN Aceito

0031 BROCA GATE 3 25,83 50 - UN Aceito

0032 BROCA PEESO 1 25,83 50 - UN Aceito

0033 BROCA PEESO 2 25,83 50 - UN Aceito

0034 BROCA PEESO 3 25,83 50 - UN Aceito

0035 BROCA TRANSMETAL 36,38 20 - UN Aceito

0036 BROCA TRONCO CÔNICA 3168 15,20 50 - UN Aceito

0037 BROCA CIRURGICA ESFERICAS 6 33,53 50 - CX Aceito

0038 BRUNIDOR 19,87 10 - UN Aceito

0039 CABO PARA BISTURI 17,93 20 - UN Aceito

0040 CAIXA METALICA P/ESTERELIZAÇÃO
AUTOCLAVE

170,47 5 - CX Aceito
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0041 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PM SPRAY
TRIPLO

1.355,70 2 - UN Aceito

0042 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO INTRA MICRO E
CONTRA ANGULO

1.885,70 2 - UN Aceito

0043 CÂNULA DE ASPIRAÇÃO GROSSA 140,44 15 - UN Aceito

0044 CÁPSULA DE AMALGAMA 01 DOSES 11,83 800 - UN Aceito

0045 CARTELA PARA RX 26,27 50 - UN Aceito

0046 CLOREXIDINA 2% 24,19 50 - UN Aceito

0047 COLHER DE DENTINA 23,30 50 - UN Aceito

0048 COMPRESSA DE GASE C/500 23,33 500 - PC Aceito

0049 CONDICIONADOR GEL (ÁCIDO) 13,24 100 - UN Aceito

0050 CONE DE GUTA PERCHA (SÉRIE 20, 30, 35, 40) 38,27 50 - CX Aceito

0051 CONE DE GUTA PERCHA 2ª SERIE 38,27 50 - CX Aceito

0052 CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA F 38,27 50 - CX Aceito

0053 CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA FM 38,27 50 - CX Aceito

0054 CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO MF 38,27 50 - CX Aceito

0055 CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO MF, 38,27 50 - CX Aceito

0056 CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE 38,27 50 - CX Aceito

0057 CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE 38,27 50 - CX Aceito

0058 CONTRA ÂNGULO INTRA REFRIGERADO 1.285,67 5 - UN Aceito

0059 COTOSOL 45,03 50 - UN Aceito

0060 DESCARPAX 12,99 80 - UN Aceito

0061 DESENCRUSTANTE (MATERIAL
ODONTOLOGICO)

68,67 50 - PC Aceito

0062 ENDOFILL KIT (PÓ + LIQUIDO) 12 G 142,34 10 - CX Aceito

0063 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 150 MM X 300
MM

58,58 200 - PC Aceito

0064 ESCOVA DE ROBSON 2,65 200 - UN Aceito

0065 ESPATULA DE HOLEMBACK 22,96 70 - UN Aceito

0066 ESPATULA DE INSERÇÃO DE RESINA 82,37 70 - UN Aceito

0067 ESPATULA Nº 24 22,50 50 - UN Aceito

0068 ESPELHO BUCAL C/CABO 34,27 50 - UN Aceito

0069 AUTOCLAVE 21 LTS 8.139,33 2 - UN Aceito

0070 EUGENOL 26,27 100 - UN Aceito

0071 EXPLORADOR 17,07 100 - UN Aceito

0072 FILME P/ RAIO X 327,00 5 - CX Aceito

0073 FIO DE SUTURA 20,67 30 - CX Aceito

0074 FIO DENTAL 500M 16,33 30 - UN Aceito

0075 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 7,49 50 - UN Aceito

0076 FIXADOR RAIO X 475ML 39,60 5 - FR Aceito

0077 FLÚOR TÓPICO GEL NEUTRO 200ML 26,20 800 - UN Aceito

0078 FOLHA DE (BPO) 10,17 30 - BL Aceito

0079 FOLHA DE CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 7,05 50 - PC Aceito

0080 FORCEPS N° 150 139,57 15 - UN Aceito

0081 FORCEPS Nº 01 139,57 15 - UN Aceito

0082 FORCEPS Nº 151 139,57 15 - UN Aceito

0083 FORCEPS Nº 16 139,57 15 - UN Aceito

0084 FORCEPS Nº 17 139,57 15 - UN Aceito

0085 FORCEPS Nº 69 139,57 15 - UN Aceito

0086 FORMOCRESOL 14,36 30 - VD Aceito

0087 FOTOPOLIMERIZADOR 1.197,39 3 - UN Aceito

0088 GLUTARALDEIDO 5 LTS 111,56 40 - L Aceito

0089 GORRO DESCARTÁVEL 57,90 500 - UN Aceito

0090 GRAMPOS P/ISOLAMENTO 23,60 50 - UN Aceito

0091 HEMOSTOP 42,41 30 - UN Aceito

0092 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 13,65 10 - UN Aceito

0093 HYDRO C 79,30 50 - UN Aceito

0094 INTERMEDIÁRIO PARA CÂNULA 55,10 50 - UN Aceito

0095 IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO 65,93 50 - CX Aceito
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0096 JOGO DE ALAVANCA 182,85 5 - JG Aceito

0097 KIT DE HIGIENE BUCAL 44,99 5.000 - KIT Aceito

0098 LÂMINA DE BISTURI N 12 1,32 700 - UN Aceito

0099 LÂMINA DE BISTURI N 15 1,37 700 - UN Aceito

0100 LIMA ENDODONTICAS 1ª SÉRIE 15, 25, 30, 45,70 50 - CX Aceito

0101 LIQUIDO DE DAKIM 30,03 50 - UN Aceito

0102 LIXA P/ ACABAMENTO 34,52 50 - PC Aceito

0103 LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. M) 77,27 300 - CX Aceito

0104 LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. P) 77,27 300 - CX Aceito

0105 MASCARA 38,67 200 - CX Aceito

0106 MATRIZ DE AÇO Nº 05 4,09 50 - PC Aceito

0107 MATRIZ DE AÇO Nº 07 4,09 50 - PC Aceito

0108 MICROBRUCH 35,15 100 - FR Aceito

0109 MICROBRUCH, 35,15 100 - CX Aceito

0110 MOLDEIRA P/ APLICAÇÃO DE FLÚOR 6,00 3.000 - UN Aceito

0111 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA
E BAIXA ROTAÇÃO

37,20 30 - UN Aceito

0112 OSTOPORIN 21,96 15 - UN Aceito

0113 ÓXIDO DE ZINCO, 12,35 100 - UN Aceito

0114 PARAMONO CANFORADO 18,42 50 - UN Aceito

0115 PASTA PROFILÁTICA 10,31 150 - UN Aceito

0116 PEÇA RETA INTRA 1.1 C/ GIRO DE ANEL
REFRIGERADO

1.384,67 5 - UN Aceito

0117 PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL 82,35 5 - UN Aceito

0118 PEDRA POMES 1KG 11,37 50 - PC Aceito

0119 PINÇA PARA ALGODÃO 27,44 50 - UN Aceito

0120 PLACA DE VIDRO 17,63 50 - UN Aceito

0121 PONTA DE ASPIRAÇÃO DE ENDO PONTA
GROSSA

60,20 50 - UN Aceito

0122 PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE 41,55 50 - UN Aceito

0123 PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE 41,55 50 - UN Aceito

0124 PORTA AGULHA 126,47 20 - UN Aceito

0125 PORTA AGULHA MATHIE 11 CM 102,80 10 - UN Aceito

0126 PORTA AMALGAMA 79,67 20 - UN Aceito

0127 PORTA MATRIZ 52,47 20 - UN Aceito

0128 POSICIONADOR DE RX 145,80 5 - JG Aceito

0129 PRIME BOND 43,33 15 - UN Aceito

0130 RCO PARA ISOLAMENTO 130,70 10 - UN Aceito

0131 RESINA A2 50,87 70 - UN Aceito

0132 RESINA A3 50,87 70 - UN Aceito

0133 RESINA A3,5 50,87 70 - UN Aceito

0134 RESINA A4 50,87 70 - UN Aceito

0135 RESINA B1 50,87 70 - UN Aceito

0136 RESINA B2 50,87 70 - UN Aceito

0137 RESINA C1 50,87 70 - UN Aceito

0138 RESINA C2 50,87 50 - UN Aceito

0139 RESINA C3 50,87 50 - UN Aceito

0140 RESINA C4 50,87 50 - UN Aceito

0141 REVELADOR DE PLACAS (LIQUIDO) 10 ML 38,50 10 - UN Aceito

0142 REVELADOR RAIO X 475ML 61,33 5 - UN Aceito

0143 ROLETE DE ALGODÃO 4,97 700 - PC Aceito

0144 SEDA 3.0 58,67 30 - CX Aceito

0145 SERINGA CARPULE 96,57 50 - UN Aceito

0146 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML 1,93 600 - UN Aceito

0147 SORO FISIOLÓGICO 8,57 500 - FR Aceito

0148 SUGADOR 30,63 700 - PC Aceito

0149 TARTARITE VIDRO 36,01 50 - UN Aceito

0150 TESOURA CIRURGICA INOX 73,19 30 - UN Aceito
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0151 TIRAS DE LIXA DE ACABAMENTO 37,23 50 - PC Aceito

0152 TIRA DE LIXA METAL B 19,83 50 - PC Aceito

0153 TIRAS DE POLIÉSTER 6,10 50 - PC Aceito

0154 VERNIZ COM FLUOR 53,55 50 - UN Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

18/01/2022 EDITAL MATERIAL ODONTOLOGICO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

03/02/2022 - 17:29 Negociação aberta para o processo
003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154
do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/02/2022 - 17:29 Negociação aberta para o processo
003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 91,93 do processo 003/2022-
CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/02/2022 - 17:29 Negociação aberta para o processo
003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 94 do processo 003/2022-
CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/02/2022 - 17:29 Negociação aberta para o processo
003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 95 do processo 003/2022-
CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/02/2022 - 17:29 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/02/2022 às 19:30.

07/02/2022 - 11:15 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:16 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:16 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:16 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:17 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:18 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:18 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:18 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:19 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:19 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:20 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:20 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:20 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:21 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:21 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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07/02/2022 - 11:21 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:22 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 11:22 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 12:35 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 13:00 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0095 para o
fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às 13:30,
encerrando às 13:35:00.

07/02/2022 - 13:55 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0027 para o
fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às 14:15,
encerrando às 14:20:00.

07/02/2022 - 13:55 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0030 para o
fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às 14:16,
encerrando às 14:21:00.

07/02/2022 - 13:56 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0041 para o
fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 07/02/2022 às 14:17, encerrando às 14:22:00.

07/02/2022 - 13:57 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0049 para o
fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA foi definida pelo pregoeiro para
07/02/2022 às 14:18, encerrando às 14:23:00.

07/02/2022 - 13:57 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0127 para o
fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 07/02/2022 às 14:19, encerrando às 14:24:00.

07/02/2022 - 13:58 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0151 para o
fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi definida pelo
pregoeiro para 07/02/2022 às 14:18, encerrando às 14:23:00.

07/02/2022 - 14:30 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0030 para o
fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME foi definida pelo pregoeiro para
07/02/2022 às 14:50, encerrando às 14:55:00.

07/02/2022 - 14:34 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0120 para o
fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA foi definida pelo pregoeiro para
07/02/2022 às 14:55, encerrando às 15:00:00.

07/02/2022 - 15:41 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:41 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:42 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:42 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:43 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:43 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:43 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:44 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:44 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:45 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:45 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:46 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:46 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:47 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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07/02/2022 - 15:47 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:48 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:48 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:48 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:49 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:49 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:49 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:50 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:51 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:51 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0039 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:51 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0040 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:52 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0042 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:52 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0041 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:53 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0045 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:53 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0046 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:54 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0048 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:54 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0058 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:58 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0065 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:59 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0067 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 15:59 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0068 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:00 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0069 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:00 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0070 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:06 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0076 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:06 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0077 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:07 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0079 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:08 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0086 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:08 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0087 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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07/02/2022 - 16:08 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0089 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:09 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0093 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:09 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0095 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:10 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0097 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:10 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0101 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:11 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0102 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:11 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0103 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:11 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0104 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:12 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0105 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:12 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0108 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:12 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0109 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:13 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0111 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:13 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0113 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:13 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0115 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:14 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0116 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:15 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0117 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:16 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0124 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:16 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0131 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:16 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0132 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:17 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0133 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:17 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0134 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:18 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0135 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:18 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0136 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:18 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0137 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:19 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0138 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:19 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0139 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:20 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0140 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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07/02/2022 - 16:20 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0141 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:20 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0142 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:21 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0148 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:21 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0150 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/02/2022 - 16:22 Documentos solicitados para o
processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP

Foram solicitadas diligências no item 0151 do processo 003/2022-CPL/SEMSA-SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 ABRIDOR DE BOCA
INFANTIL

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

IODONTOSUL IODONTOSUL 5,47 100 547,00

0002 ÁCIDO FOSFÓRICO A
37%

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

MAQUIRA MAQUIRA 3,90 400 1.560,00

0003 ADESIVO DENTAL
ESMALTE E DENTINA

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

adesivo biodinamica / biodinamica 15,00 300 4.500,00

0004 ÁGUA DESTILADA 5LTS RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 8,25 150 1.237,50

0005 AGULHA 25 X 7 RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 0,59 500 295,00

0006 AGULHA GENGIVAL
CURTA

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

PROCARE JIANGSU WEBEST
MEDICAL PRODUCT
CO., LTD

38,00 100 3.800,00

0007 AGULHA GENGIVAL
LONGA

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

PROCARE JIANGSU WEBEST
MEDICAL PRODUCT
CO., LTD

39,75 100 3.975,00

0008 AGULHA PARA
ANESTESIA

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 98,86 100 9.886,00

0009 ÁLCOOL 70% 1000 ML P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

ALCOOL CICLO FARMA / CICLO
FARMA

7,70 150 1.155,00

0010 ÁLCOOL 96% 1000 ML P G LIMA COM EIRELI-
EPP

ITAJÁ ITAJÁ 7,84 150 1.176,00

0011 AMALGAMA EM
CAPSULAS DUAS
PORÇÕES

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

amalgama sdi /sdi 230,00 50 11.500,00

0012 ANESTÉSICO
LIDOSTESIM 2% SEM
VASO

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

DLA DLA 69,26 150 10.389,00

0013 ANESTÉSICO
LIDOSTESIM 3% COM
VASO

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

DLA DLA 69,26 150 10.389,00

0014 ANESTÉSICO TÓPICO RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 9,90 150 1.485,00

0015 AVENTAL
DESCARTÁVEL

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

MUNDIAL FÊNIZ MUNDIAL FÊNIZ 3,10 800 2.480,00

0016 BROCA 1011 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca microdont / microdont 2,43 70 170,10

0017 BROCA 1012 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca microdont / microdont 2,43 70 170,10

0018 BROCA 1013 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca microdont / microdont 2,41 70 168,70

0019 BROCA 1014 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca microdont / microdont 2,41 70 168,70

0020 BROCA 1015 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca microdont / microdont 2,43 70 170,10

0021 BROCA 1016 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca microdont / microdont 2,41 70 168,70

0022 BROCA 2195 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca microdont / microdont 2,42 70 169,40

0023 BROCA 2195 F P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca microdont / microdont 2,42 70 169,40
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0024 BROCA CILINDRICA PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

MICRODONT MICRODONT MICRO
USINAGEM DE
PRECISÃO LTD

13,49 70 944,30

0025 BROCA DE
ACABAMENTO ENHACE

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca dentsply / dentsply 172,00 20 3.440,00

0026 BROCA EM CHAMA
3118

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca microdont / microdont 2,41 150 361,50

0027 BROCA ENDO Z P G LIMA COM EIRELI-
EPP

MICRODONT MICRODONT 14,48 50 724,00

0028 BROCA ESFERICA
PARA OSSO 1 A 6

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 28,60 50 1.430,00

0029 BROCA GATE 1 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

MICRODONT MICRODONT 10,80 50 540,00

0030 BROCA GATE 2 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

MICRODONT MICRODONT 10,80 50 540,00

0031 BROCA GATE 3 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

MICRODONT MICRODONT 10,80 50 540,00

0032 BROCA PEESO 1 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

MICRODONT MICRODONT 10,80 50 540,00

0033 BROCA PEESO 2 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

MICRODONT MICRODONT 10,80 50 540,00

0034 BROCA PEESO 3 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

MICRODONT MICRODONT 10,80 50 540,00

0035 BROCA TRANSMETAL P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca angelus/angelus 17,00 20 340,00

0036 BROCA TRONCO
CÔNICA 3168

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca microdont / microdont 2,43 50 121,50

0037 BROCA CIRURGICA
ESFERICAS 6

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

broca kavo / kavo 11,75 50 587,50

0038 BRUNIDOR P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

brunidor golgran / golgran 13,91 10 139,10

0039 CABO PARA BISTURI P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

cabo golgran / golgran 8,84 20 176,80

0040 CAIXA METALICA
P/ESTERELIZAÇÃO
AUTOCLAVE

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

caixa fava / fava 51,00 5 255,00

0041 CANETA DE ALTA
ROTAÇÃO PM SPRAY
TRIPLO

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

DX DX INDÚSTRIA
COMÉRCIO importação E
EXPOR

441,95 2 883,90

0042 CANETA DE BAIXA
ROTAÇÃO INTRA
MICRO E CONTRA
ANGULO

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

DX DX INDÚSTRIA
COMÉRCIO importação E
EXPOR

895,00 2 1.790,00

0043 CÂNULA DE
ASPIRAÇÃO GROSSA

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 65,00 15 975,00

0044 CÁPSULA DE
AMALGAMA 01 DOSES

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

SDI SDI BRASIL INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA

8,45 800 6.760,00

0045 CARTELA PARA RX P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

cartela dms / dms 9,11 50 455,50

0046 CLOREXIDINA 2% P G LIMA COM EIRELI-
EPP

BIODINAMICA BIODINAMICA 11,12 50 556,00

0047 COLHER DE DENTINA P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

dentina golgran / golgran 16,00 50 800,00

0048 COMPRESSA DE GASE
C/500

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

ANDREONI ANDREONI 11,00 500 5.500,00

0049 CONDICIONADOR GEL
(ÁCIDO)

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 12,50 100 1.250,00

0050 CONE DE GUTA
PERCHA (SÉRIE 20, 30,
35, 40)

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 35,30 50 1.765,00

0051 CONE DE GUTA
PERCHA 2ª SERIE

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

guta percha tanariman / tanariman 35,00 50 1.750,00

0052 CONE DE GUTA
PERCHA ACESSORIA F

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

guta percha tanariman / tanariman 35,00 50 1.750,00

0053 CONE DE GUTA
PERCHA ACESSORIA
FM

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

guta percha tanariman / tanariman 35,00 50 1.750,00

0054 CONE DE GUTA
PERCHA ACESSORIO
MF

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 35,30 50 1.765,00

0055 CONE DE GUTA
PERCHA ACESSORIO
MF,

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 35,00 50 1.750,00
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0056 CONE DE PAPEL
ABSORVENTE 1ª SÉRIE

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 32,00 50 1.600,00

0057 CONE DE PAPEL
ABSORVENTE 2ª SÉRIE

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 32,00 50 1.600,00

0058 CONTRA ÂNGULO
INTRA REFRIGERADO

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

DX DX 436,15 5 2.180,75

0059 COTOSOL P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

cotosol coltene / coltene 29,00 50 1.450,00

0060 DESCARPAX P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

descartex descarbox/descarbox 6,00 80 480,00

0061 DESENCRUSTANTE
(MATERIAL
ODONTOLOGICO)

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 66,00 50 3.300,00

0062 ENDOFILL KIT (PÓ +
LIQUIDO) 12 G

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

liquido dentsply / dentsply 76,65 10 766,50

0063 ENVELOPE PARA
AUTOCLAVE 150 MM X
300 MM

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 57,00 200 11.400,00

0064 ESCOVA DE ROBSON PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

IODONTOSUL SOUZA & LEONARDI
LTDA

1,40 200 280,00

0065 ESPATULA DE
HOLEMBACK

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

espatula abc / abc 9,25 70 647,50

0066 ESPATULA DE
INSERÇÃO DE RESINA

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 30,00 70 2.100,00

0067 ESPATULA Nº 24 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

espatula abc / abc 12,80 50 640,00

0068 ESPELHO BUCAL
C/CABO

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

espelho golgran / golgran 9,91 50 495,50

0069 AUTOCLAVE 21 LTS P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

autoclave stermax / stermax 3.950,00 2 7.900,00

0070 EUGENOL PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

MAQUIRA MAQUIRA INDÚSTRIA
DE PRODUTOS
ODONTOLÓGI

10,90 100 1.090,00

0071 EXPLORADOR RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 15,00 100 1.500,00

0072 FILME P/ RAIO X P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

filme agfa /agfa 231,00 5 1.155,00

0073 FIO DE SUTURA RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 20,00 30 600,00

0074 FIO DENTAL 500M P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

fio medfio / medfio 12,56 30 376,80

0075 FITA ADESIVA PARA
AUTOCLAVE

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 5,50 50 275,00

0076 FIXADOR RAIO X 475ML PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

IODONTOSUL SOUZA & LEONARDI
LTDA

12,00 5 60,00

0077 FLÚOR TÓPICO GEL
NEUTRO 200ML

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

IODONTOSUL IODONTOSUL 4,35 800 3.480,00

0078 FOLHA DE (BPO) RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 7,00 30 210,00

0079 FOLHA DE CARBONO
PARA ARTICULAÇÃO

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

carbono iodontosul /iodontosul 2,24 50 112,00

0080 FORCEPS N° 150 PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

GOLGRAN GOLGRAN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

87,00 15 1.305,00

0081 FORCEPS Nº 01 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

forceps golgran / golgran 87,00 15 1.305,00

0082 FORCEPS Nº 151 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

forceps golgran / golgran 87,00 15 1.305,00

0083 FORCEPS Nº 16 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

forceps golgran / golgran 87,00 15 1.305,00

0084 FORCEPS Nº 17 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

forceps golgran / golgran 87,00 15 1.305,00

0085 FORCEPS Nº 69 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

forceps golgran / golgran 87,00 15 1.305,00

0086 FORMOCRESOL PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

MAQUIRA MAQUIRA INDÚSTRIA
DE PRODUTOS
ODONTOLÓGI

4,80 30 144,00

0087 FOTOPOLIMERIZADOR P G LIMA COM EIRELI-
EPP

ECEL ECEL 499,91 3 1.499,73
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0088 GLUTARALDEIDO 5 LTS P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

glutaral cinord / cinord 89,00 40 3.560,00

0089 GORRO DESCARTÁVEL P G LIMA COM EIRELI-
EPP

DEJAMARO DEJAMARO 13,77 500 6.885,00

0090 GRAMPOS
P/ISOLAMENTO

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

grampo golgran / golgran 14,20 50 710,00

0091 HEMOSTOP P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

hemostop maquira / maquira 22,19 30 665,70

0092 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
PA

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 10,80 10 108,00

0093 HYDRO C P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

hydro c maquira / maquira 34,00 50 1.700,00

0094 INTERMEDIÁRIO PARA
CÂNULA

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 53,00 50 2.650,00

0095 IONOMERO DE VIDRO
PARA RESTAURAÇÃO

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

MAQUIRA MAQUIRA 15,87 50 793,50

0096 JOGO DE ALAVANCA RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 154,00 5 770,00

0097 KIT DE HIGIENE BUCAL PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

MEDFIO MEDFIO INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ARTIGOS O

5,00 5.000 25.000,00

0098 LÂMINA DE BISTURI N
12

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

SOLIDOR SUZHOU KYUAN
MEDICAL APPARATUS
CO., LTD

0,40 700 280,00

0099 LÂMINA DE BISTURI N
15

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

SOLIDOR SUZHOU KYUAN
MEDICAL APPARATUS
CO., LTD

0,40 700 280,00

0100 LIMA ENDODONTICAS
1ª SÉRIE 15, 25, 30,

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 32,80 50 1.640,00

0101 LIQUIDO DE DAKIM P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

dakin asfer/asfer 8,90 50 445,00

0102 LIXA P/ ACABAMENTO P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

lixa aff / aff 9,00 50 450,00

0103 LUVAS DE
PROCEDIMENTO (TAM.
M)

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

DESCARPACK DESCARPACK 22,70 300 6.810,00

0104 LUVAS DE
PROCEDIMENTO (TAM.
P)

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

DESCARPACK DESCARPACK 22,70 300 6.810,00

0105 MASCARA P G LIMA COM EIRELI-
EPP

NAYR NAYR 8,89 200 1.778,00

0106 MATRIZ DE AÇO Nº 05 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

matrix aff / aff 2,35 50 117,50

0107 MATRIZ DE AÇO Nº 07 P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

matrix aff / aff 2,35 50 117,50

0108 MICROBRUCH P G LIMA COM EIRELI-
EPP

BIODINAMICA BIODINAMICA 11,99 100 1.199,00

0109 MICROBRUCH, P G LIMA COM EIRELI-
EPP

BIODINAMICA BIODINAMICA 11,99 100 1.199,00

0110 MOLDEIRA P/
APLICAÇÃO DE FLÚOR

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 2,50 3.000 7.500,00

0111 ÓLEO LUBRIFICANTE
PARA CANETA DE ALTA
E BAIXA ROTAÇÃO

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

MAQUIRA MAQUIRA INDÚSTRIA
DE PRODUTOS
ODONTOLÓGI

16,78 30 503,40

0112 OSTOPORIN RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 19,00 15 285,00

0113 ÓXIDO DE ZINCO, P G LIMA COM EIRELI-
EPP

BIODINAMICA BIODINAMICA 5,35 100 535,00

0114 PARAMONO
CANFORADO

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

paramono biodinamica / biodinamica 9,10 50 455,00

0115 PASTA PROFILÁTICA P G LIMA COM EIRELI-
EPP

IODONTOSUL IODONTOSUL 3,77 150 565,50

0116 PEÇA RETA INTRA 1.1
C/ GIRO DE ANEL
REFRIGERADO

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

DX DX INDÚSTRIA
COMÉRCIO importação E
EXPOR

489,99 5 2.449,95

0117 PEDRA PARA AFIAR
INSTRUMENTAL

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

pedra golgran / golgran 19,61 5 98,05

0118 PEDRA POMES 1KG P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

pedra asfer/asfer 5,61 50 280,50

0119 PINÇA PARA ALGODÃO P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

pinça abc / abc 14,92 50 746,00
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0120 PLACA DE VIDRO RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 14,95 50 747,50

0121 PONTA DE ASPIRAÇÃO
DE ENDO PONTA
GROSSA

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 56,00 50 2.800,00

0122 PONTA DE PAPEL
ABSORVENTE 1ª SÉRIE

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 36,00 50 1.800,00

0123 PONTA DE PAPEL
ABSORVENTE 2ª SÉRIE

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

ponta tanariman / tanariman 36,00 50 1.800,00

0124 PORTA AGULHA P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

porta agulha abc / abc 33,00 20 660,00

0125 PORTA AGULHA
MATHIE 11 CM

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

porta agulha abc / abc 78,00 10 780,00

0126 PORTA AMALGAMA RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 49,00 20 980,00

0127 PORTA MATRIZ PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

GOLGRAN GOLGRAN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

34,93 20 698,60

0128 POSICIONADOR DE RX P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

rx maquira / maquira 81,00 5 405,00

0129 PRIME BOND RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 39,00 15 585,00

0130 RCO PARA
ISOLAMENTO

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

DENTAL CREMER DENTAL CREMER 59,00 10 590,00

0131 RESINA A2 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

BIODINAMICA BIODINAMICA 9,03 70 632,10

0132 RESINA A3 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

BIODINAMICA BIODINAMICA 9,03 70 632,10

0133 RESINA A3,5 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

BIODINAMICA BIODINAMICA 9,03 70 632,10

0134 RESINA A4 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

BIODINAMICA BIODINAMICA 9,03 70 632,10

0135 RESINA B1 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

BIODINAMICA BIODINAMICA 9,03 70 632,10

0136 RESINA B2 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

BIODINAMICA BIODINAMICA 9,03 70 632,10

0137 RESINA C1 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

BIODINAMICA BIODINAMICA 9,03 70 632,10

0138 RESINA C2 PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

MAQUIRA MAQUIRA INDÚSTRIA
DE PRODUTOS
ODONTOLÓGI

11,40 50 570,00

0139 RESINA C3 PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

MAQUIRA MAQUIRA INDÚSTRIA
DE PRODUTOS
ODONTOLÓGI

11,45 50 572,50

0140 RESINA C4 PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

MAQUIRA MAQUIRA INDÚSTRIA
DE PRODUTOS
ODONTOLÓGI

11,40 50 570,00

0141 REVELADOR DE
PLACAS (LIQUIDO) 10
ML

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

revelador biodinamica / biodinamica 9,42 10 94,20

0142 REVELADOR RAIO X
475ML

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

IODONTOSUL SOUZA & LEONARDI
LTDA

12,70 5 63,50

0143 ROLETE DE ALGODÃO P G LIMA COM EIRELI-
EPP

SOFT PLUS SOFT PLUS 2,61 700 1.827,00

0144 SEDA 3.0 P G LIMA COM EIRELI-
EPP

PROCARE PROCARE 46,74 30 1.402,20

0145 SERINGA CARPULE P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

seringa golgran / golgran 58,04 50 2.902,00

0146 SERINGA
DESCARTÁVEL 20 ML

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

SR SALDANHA
RODRIGUES LTDA

0,65 600 390,00

0147 SORO FISIOLÓGICO PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

FRESENIUS FRESENIUS KABI
BRASIL LTDA

3,60 500 1.800,00

0148 SUGADOR PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

SS PLUS BIODONT INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO

7,10 700 4.970,00

0149 TARTARITE VIDRO P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

tartarite iodontosul /iodontosul 28,55 50 1.427,50

0150 TESOURA CIRURGICA
INOX

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

GOLGRAN GOLGRAN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

23,10 30 693,00
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0151 TIRAS DE LIXA DE
ACABAMENTO

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

IODONTOSUL SOUZA & LEONARDI
LTDA

9,58 50 479,00

0152 TIRA DE LIXA METAL B PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

IODONTOSUL SOUZA & LEONARDI
LTDA

9,60 50 480,00

0153 TIRAS DE POLIÉSTER P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

tira quimidrol /quimidrol 1,65 50 82,50

0154 VERNIZ COM FLUOR P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

verniz sswhite / sswhite 48,37 50 2.418,50

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - ABRIDOR DE BOCA INFANTIL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:08:56

ABRIDOR DE
BOCA INFANTIL

IODONTOSUL 100 8,61 861,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:05

IODONTOSUL IODONTOSUL 100 15,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
11:12:59

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

100 17,33 1.733,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:29:48

ABRITEC ABRITEC 100 17,33 1.733,00 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:15:55

IODONTOSUL IODONTOSUL 100 6,41 641,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:17

IODONTOSUL IODONTOSUL 100 7,58 758,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 100 17,32 1.732,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:14

IODONTOSUL IODONTOSUL 100 7,11 711,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:45:52

abridor iodontosul
/iodontosul

100 17,00 1.700,00 Sim

0002 - ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:09:27

ÁCIDO
FOSFÓRICO A
37%

BIODINAMICA 400 2,10 840,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:05

IODONTOSUL IODONTOSUL 400 5,00 2.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
11:13:26

Allplan Allplan 400 11,44 4.576,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:30:07

FMG FMG 400 10,44 4.176,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:40:22

UNIDADE MAQUIRA 400 11,40 4.560,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:55:54

IODONTOSUL IODONTOSUL 400 4,91 1.964,00 Sim
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Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:17

MAQUIRA MAQUIRA 400 2,20 880,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 400 11,43 4.572,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:14

MAQUIRA MAQUIRA 400 5,07 2.028,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:46:24

acido fosforioc microdont /
microdont

400 11,00 4.400,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:07:18

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

400 11,44 4.576,00 Sim

0003 - ADESIVO DENTAL ESMALTE E DENTINA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:09:55

ADESIVO
DENTAL
ESMALTE E
DENTINA

BIODINAMICA 300 14,84 4.452,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:04

MASTER BOND BIODINAMICA 300 80,00 24.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
11:14:56

DENTAL CREME DENTAL CREME 300 42,91 12.873,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:30:29

BIODINÂMICA BIODINÂMICA 300 37,91 11.373,00 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:56:41

DFL DFL 300 28,53 8.559,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:16

MASTERBOND
DE

BIODINAMICA 300 14,59 4.377,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 300 42,90 12.870,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:14

ADESIVO BOND
MAQUIRA

ADESIVO BOND
MAQUIRA

300 20,67 6.201,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:46:49

adesivo biodinamica /
biodinamica

300 42,00 12.600,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:07:32

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

300 42,91 12.873,00 Sim

0004 - ÁGUA DESTILADA 5LTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:10:21

ÁGUA
DESTILADA 5LTS

REYMER 150 22,50 3.375,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:04

IODONTOSUL IODONTOSUL 150 30,00 4.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:03:59

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

150 8,25 1.237,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:30:45

ESTILO ESTILO 150 8,25 1.237,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:41:33

LITRO SSPLUS 150 15,80 2.370,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:31:39

REYMER REYMER 150 12,73 1.909,50 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FORTSAN FORTSAN 150 18,00 2.700,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:14

FORT SAN FORT SAN 150 16,96 2.544,00 Sim

0005 - AGULHA 25 X 7
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:10:45

AGULHA 25 X 7 LABOR IMPORT 500 0,28 140,00 Sim
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Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:04

INJEX INJEX 500 50,00 25.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:04:20

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

500 0,95 475,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:31:01

DFL DFL 500 0,95 475,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:43:20

UNIDADE DESCARPACK 500 0,94 470,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:35:53

DESCARPACK DESCARPACK 500 0,15 75,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

S.R S.R 500 0,94 470,00 Não

VISAN ASSESSORIA E
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI EPP*

03.959.575/0001-
24

01/02/2022 -
17:21:20

HIPODERMICA25X7SOLIDOR 500 17,00 8.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:07:51

MEDIX ANHUI HONGYU
WUZHOU
MEDICAL
MANUFACTURER

500 0,95 475,00 Sim

0006 - AGULHA GENGIVAL CURTA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:11:14

AGULHA
GENGIVAL
CURTA CX C/100

PROCARE 100 61,60 6.160,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:03

DFL DFL 100 80,00 8.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:04:53

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

100 77,86 7.786,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:31:29

DFL DFL 100 67,86 6.786,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:43:51

CAIXA PROCARE 100 77,80 7.780,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:36:41

DFL DFL 100 51,78 5.178,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:15

DENCOJET DFL 100 65,37 6.537,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

S.R S.R 100 77,85 7.785,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:14

TDV TDV 100 88,50 8.850,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:48:17

AGULHA procare / procare 100 77,86 7.786,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:08:09

PROCARE JIANGSU
WEBEST
MEDICAL
PRODUCT CO.,
LTD

100 77,86 7.786,00 Sim

0007 - AGULHA GENGIVAL LONGA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:11:41

AGULHA
GENGIVAL
LONGA CX C/100

PROCARE 100 61,60 6.160,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:02

DFL DFL 100 80,00 8.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
09:50:22

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

100 75,25 7.525,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:32:11

DFL DFL 100 67,86 6.786,00 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:37:30

DFL DFL 100 51,78 5.178,00 Sim
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Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:15

DENCOJET DFL 100 65,37 6.537,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

S.R S.R 100 77,85 7.785,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:14

TDV TDV 100 88,50 8.850,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:48:42

AGULHA procare / procare 100 77,86 7.786,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:08:22

PROCARE JIANGSU
WEBEST
MEDICAL
PRODUCT CO.,
LTD

100 77,86 7.786,00 Sim

0008 - AGULHA PARA ANESTESIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:13:12

AGULHA PARA
ANESTESIA RAQ
CX C/25

LABOR IMPORT 100 221,20 22.120,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:02

DFL DFL 100 80,00 8.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:06:30

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

100 98,86 9.886,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:32:23

DFL DFL 100 88,86 8.886,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:14

DENCOJET DFL 100 65,37 6.537,00 Não

0009 - ÁLCOOL 70% 1000 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:13:33

ÁLCOOL 70%
1000 ML

ITAJA 150 11,90 1.785,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:01

QUIMIDROL QUIMIDROL 150 15,00 2.250,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:07:08

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

150 11,38 1.707,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:32:39

TUPI TUPI 150 10,38 1.557,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:44:43

LITRO ITAJA 150 11,35 1.702,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:38:17

TUPI TUPI 150 17,90 2.685,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

ITAJA ITAJA 150 12,14 1.821,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:14

ITAJÁ ITAJÁ 150 10,19 1.528,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:49:17

ALCOOL CICLO FARMA /
CICLO FARMA

150 11,38 1.707,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:08:39

ITAJA JALLES
MACHADO S/A

150 11,38 1.707,00 Sim

0010 - ÁLCOOL 96% 1000 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:13:53

ÁLCOOL 96%
1000 ML

ITAJA 150 12,60 1.890,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:01

QUIMIDROL QUIMIDROL 150 15,00 2.250,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:08:31

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

150 12,75 1.912,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:32:53

SANTA CRUZ SANTA CRUZ 150 10,75 1.612,50 Sim
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HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:39:07

CICLO FARMA CICLO FARMA 150 19,96 2.994,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

ITAJA ITAJA 150 13,66 2.049,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

ITAJÁ ITAJÁ 150 10,19 1.528,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:49:35

ALCOOL CICLO FARMA /
CICLO FARMA

150 12,75 1.912,50 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:08:51

ITAJA JALLES
MACHADO S/A

150 12,75 1.912,50 Sim

0011 - AMALGAMA EM CAPSULAS DUAS PORÇÕES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:18:40

AMALGAMA EM
CAPSULAS DUAS
PORÇÕES
CXC/50

SDI 50 285,60 14.280,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:00

GS-80 SDI 50 300,00 15.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:09:30

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 646,00 32.300,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:34:47

SDI SDI 50 546,00 27.300,00 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:40:19

SDI SDI 50 292,03 14.601,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:13

GS80 SDI BRASIL 50 229,85 11.492,50 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:50:03

amalgama sdi /sdi 50 646,00 32.300,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:13:19

SDI SDI BRASIL
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

50 646,00 32.300,00 Sim

0012 - ANESTÉSICO LIDOSTESIM 2% SEM VASO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:20:18

ANESTÉSICO
LIDOSTESIM 2%
COM VASO CX
C/5

DLA 150 119,00 17.850,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:00

XYLESTESIM CRISTALI 150 200,00 30.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:10:06

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

150 91,17 13.675,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:35:11

DLA DLA 150 81,17 12.175,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:44:01

DLA DLA 150 108,66 16.299,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DLA DLA 150 90,03 13.504,50 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:13:44

LIDOSTESIM DLA
PHARMACEUTICAL
LTDA

150 91,17 13.675,50 Sim

0013 - ANESTÉSICO LIDOSTESIM 3% COM VASO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:20:21

ANESTÉSICO
LIDOSTESIM 3%
COM VASO CX
C/5

DLA 150 119,00 17.850,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:59

LIDOSTESIM LIDOSTESIM 150 120,00 18.000,00 Sim
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RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:10:43

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

150 91,17 13.675,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:35:37

DLA DLA 150 81,17 12.175,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:46:03

CAIXA DLA 150 91,15 13.672,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:44:56

DLA DLA 150 108,60 16.290,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:11

LIDOSTESIM 3
CV

DLA
PHARMACEUTICA

150 117,11 17.566,50 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DLA DLA 150 90,03 13.504,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:50:24

anestesico dla/dla 150 91,00 13.650,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:13:55

LIDOSTESIM DLA
PHARMACEUTICAL
LTDA

150 91,17 13.675,50 Sim

0014 - ANESTÉSICO TÓPICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:20:44

ANESTÉSICO
TÓPICO

DFL 150 14,00 2.100,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:59

BENZOTOP DFL 150 15,00 2.250,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:11:11

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

150 10,53 1.579,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:35:59

DFL DFL 150 9,53 1.429,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:49:03

DFL DFL 150 11,36 1.704,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:25

BENZOTOP DFL 150 14,91 2.236,50 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DFL DFL 150 12,96 1.944,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:50:46

anestesico dfl/dfl 150 10,53 1.579,50 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:14:21

BENZOTOP DFL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A

150 10,53 1.579,50 Sim

0015 - AVENTAL DESCARTÁVEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:21:09

AVENTAL
DESCARTÁVEL

MILAR 800 4,20 3.360,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:58

PROT CLEAR PROT CLEAR 800 20,00 16.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:11:52

MEDIX MEDIX 800 56,46 45.168,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:36:25

BESFABRIL BESFABRIL 800 46,46 37.168,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:46:38

UNIDADE DEJAMARO 800 50,40 40.320,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:58:22

DESCARPACK DESCARPACK 800 5,61 4.488,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:10

MEDIS MEDIS 800 8,48 6.784,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

DESCARPACK DESCARPACK 800 56,45 45.160,00 Não
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VISAN ASSESSORIA E
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI EPP*

03.959.575/0001-
24

01/02/2022 -
17:21:20

30GR AMEDICA 800 4,20 3.360,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

MUNDIAL FÊNIZ MUNDIAL FÊNIZ 800 4,03 3.224,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:51:06

avental america/america 800 56,46 45.168,00 Sim

M. S. O. PROTEGE
EIRELI

30.692.250/0001-
09

01/02/2022 -
22:26:44

AVENTAL TNT MSO PROTEGE 800 5,00 4.000,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:14:42

NAYR NAYR
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUICAO

800 56,46 45.168,00 Sim

0016 - BROCA 1011
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:21:33

BROCA 1011 MICRODONT 70 4,62 323,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:58

MICRODONT MICRODONT 70 10,00 700,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:12:26

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 15,44 1.080,80 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:36:48

AMERICA AMERICA 70 14,44 1.010,80 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:47:23

UNIDADE MICRODONT 70 15,44 1.080,80 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
15:59:27

MICRODONT MICRODONT 70 3,28 229,60 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:09

CHAMPION MICRODONT 70 3,00 210,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 70 15,43 1.080,10 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:51:25

broca microdont /
microdont

70 15,00 1.050,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:15:04

MICRODONT MICRODONT
MICRO
USINAGEM DE
PRECISÃO LT

70 15,44 1.080,80 Sim

0017 - BROCA 1012
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:21:53

BROCA 1012 MICRODONT 70 4,62 323,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:57

MICRODONT MICRODONT 70 10,00 700,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:12:47

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 15,44 1.080,80 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:37:07

AMERICA AMERICA 70 14,44 1.010,80 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:48:09

UNIDADE MICRODONT 70 15,44 1.080,80 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:00:48

MICRODONT MICRODONT 70 3,28 229,60 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:08

CHAMPION MICRODONT 70 3,00 210,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 70 15,43 1.080,10 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:51:53

broca microdont /
microdont

70 15,00 1.050,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:15:15

MICRODONT MICRODONT
MICRO
USINAGEM DE
PRECISÃO LT

70 15,44 1.080,80 Sim
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0018 - BROCA 1013
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:22:15

BROCA 1013 MICRODONT 70 4,62 323,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:57

MICRODONT MICRODONT 70 10,00 700,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:13:43

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 15,44 1.080,80 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:37:26

AMERICA AMERICA 70 14,44 1.010,80 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:48:37

UNIDADE MICRODONT 70 15,44 1.080,80 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:01:24

MICRODONT MICRODONT 70 3,28 229,60 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:06

CHAMPION MICRODONT 70 3,00 210,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 70 15,43 1.080,10 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:52:14

broca microdont /
microdont

70 15,00 1.050,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:15:25

MICRODONT MICRODONT
MICRO
USINAGEM DE
PRECISÃO LT

70 15,44 1.080,80 Sim

0019 - BROCA 1014
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:22:33

BROCA 1014 MICRODONT 70 4,62 323,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:57

MICRODONT MICRODONT 70 10,00 700,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:14:09

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 15,44 1.080,80 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:37:52

AMERICA AMERICA 70 14,44 1.010,80 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:49:01

UNIDADE MICRODONT 70 15,44 1.080,80 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:02:21

MICRODONT MICRODONT 70 3,28 229,60 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:06

CHAMPION MICRODONT 70 3,00 210,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 70 15,43 1.080,10 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:52:32

broca microdont /
microdont

70 15,00 1.050,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:15:37

MICRODONT MICRODONT
MICRO
USINAGEM DE
PRECISÃO LT

70 15,44 1.080,80 Sim

0020 - BROCA 1015
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:22:51

BROCA 1015 MICRODONT 70 4,62 323,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:56

MICRODONT MICRODONT 70 10,00 700,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:14:37

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 15,44 1.080,80 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:38:10

AMERICA AMERICA 70 14,44 1.010,80 Sim
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Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:49:25

UNIDADE MICRODONT 70 15,44 1.080,80 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:02:55

MICRODONT MICRODONT 70 3,28 229,60 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:05

CHAMPION MICRODONT 70 3,00 210,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 70 15,43 1.080,10 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:52:47

broca microdont /
microdont

70 15,00 1.050,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:15:47

MICRODONT MICRODONT
MICRO
USINAGEM DE
PRECISÃO LT

70 15,44 1.080,80 Sim

0021 - BROCA 1016
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:23:24

BROCA 1016 MICRODONT 70 4,62 323,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:56

MICRODONT MICRODONT 70 10,00 700,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:15:17

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 15,44 1.080,80 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:47:31

AMERICA AMERICA 70 14,44 1.010,80 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:49:59

UNIDADE MICRODONT 70 15,44 1.080,80 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:03:49

MICRODONT MICRODONT 70 3,28 229,60 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:05

CHAMPION MICRODONT 70 3,00 210,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 70 15,43 1.080,10 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:53:18

broca microdont /
microdont

70 15,00 1.050,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:23:41

MICRODONT MICRODONT
MICRO
USINAGEM DE
PRECISÃO LT

70 15,44 1.080,80 Sim

0022 - BROCA 2195
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:23:40

BROCA 2195 MICRODONT 70 4,62 323,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:56

MICRODONT MICRODONT 70 10,00 700,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:16:24

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 15,44 1.080,80 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:47:44

AMERICA AMERICA 70 14,44 1.010,80 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:50:50

UNIDADE MICRODONT 70 15,44 1.080,80 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:53:41

broca microdont /
microdont

70 15,00 1.050,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:26:05

MICRODONT MICRODONT
MICRO
USINAGEM DE
PRECISÃO LTD

70 15,44 1.080,80 Sim

0023 - BROCA 2195 F
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:23:57

BROCA 2195 F MICRODONT 70 4,62 323,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:56

MICRODONT MICRODONT 70 10,00 700,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:19:46

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 15,44 1.080,80 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:49:10

AMERICA AMERICA 70 14,44 1.010,80 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:51:12

UNIDADE MICRODONT 70 15,44 1.080,80 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:54:02

broca microdont /
microdont

70 15,00 1.050,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:26:16

MICRODONT MICRODONT
MICRO
USINAGEM DE
PRECISÃO LTD

70 15,45 1.081,50 Sim

0024 - BROCA CILINDRICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:24:23

BROCA
CILINDRICA

MICRODONT 70 4,62 323,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:56

MICRODONT MICRODONT 70 10,00 700,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:20:21

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 15,44 1.080,80 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:51:13

AMERICA AMERICA 70 14,44 1.010,80 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:04

CHAMPION MICRODONT 70 3,00 210,00 Não

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:26:20

MICRODONT MICRODONT
MICRO
USINAGEM DE
PRECISÃO LTD

70 15,44 1.080,80 Sim

0025 - BROCA DE ACABAMENTO ENHACE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:25:03

BROCA DE
ACABAMENTO
ENHACE C/7

DENSTPLY 20 92,40 1.848,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:55

ENHACE DENTSPLY 20 150,00 3.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:20:54

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

20 213,14 4.262,80 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:51:52

DENTPLY DENTPLY 20 200,14 4.002,80 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:04:55

DENTSPLY DENTSPLY 20 214,74 4.294,80 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:03

ENHANCE DENTSPLY 20 88,79 1.775,80 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:54:25

broca dentsply / dentsply 20 213,00 4.260,00 Sim

0026 - BROCA EM CHAMA 3118
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:25:27

BROCA EM
CHAMA 3118

MICRODONT 150 4,62 693,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:55

MICRODONT MICRODONT 150 10,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:21:30

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

150 16,63 2.494,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:52:29

AMERICA AMERICA 150 15,63 2.344,50 Sim
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HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:05:51

MICRODONT MICRODONT 150 3,28 492,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:03

CHAMPION MICRODONT 150 3,00 450,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 150 16,62 2.493,00 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:54:44

broca microdont /
microdont

150 16,00 2.400,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:26:31

MICRODONT MICRODONT
MICRO
USINAGEM DE
PRECISÃO LTD

150 16,63 2.494,50 Sim

0027 - BROCA ENDO Z
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:26:00

BROCA ENDO Z MICRODONT 50 26,60 1.330,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:55

MICRODONT MICRODONT 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:22:06

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 67,03 3.351,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:52:48

AMERICA AMERICA 50 57,03 2.851,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:51:48

UNIDADE MICRODONT 50 67,00 3.350,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:06:27

MICRODONT MICRODONT 50 25,40 1.270,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:02

PRIMA ANGELUS ANGELUS PRIMA 50 19,32 966,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

MICRODONT MICRODONT 50 18,82 941,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:55:02

broca microdont /
microdont

50 65,00 3.250,00 Sim

0028 - BROCA ESFERICA PARA OSSO 1 A 6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:26:29

BROCA
ESFERICA PARA
OSSO 1

MAILLEFER 50 22,40 1.120,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:55

DENTSPLY DENTSPLY 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:22:44

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 37,68 1.884,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:53:08

AMERICA AMERICA 50 33,68 1.684,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:02

KAVO BURS
CARBIDE

KERR DO BRASIL 50 12,04 602,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

MICRODONT
ZEKRYA

MICRODONT
ZEKRYA

50 39,34 1.967,00 Sim

0029 - BROCA GATE 1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:26:53

BROCA GATE 1 MAILLEFER 50 14,21 710,50 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:55

MK LIFE MK LIFE 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:23:16

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 25,83 1.291,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:53:35

ANGELOS ANGELOS 50 23,83 1.191,50 Sim
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Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:52:17

UNIDADE MICRODONT 50 25,80 1.290,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:07:12

MICRODONT MICRODONT 50 15,64 782,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:01

MAILLEFER DENTSPLY 50 14,21 710,50 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

MICRODONT MICRODONT 50 14,04 702,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:55:22

broca microdont /
microdont

50 25,00 1.250,00 Sim

0030 - BROCA GATE 2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:27:13

BROCA GATE 2 MAILLEFER 50 14,21 710,50 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:55

MK LIFE MK LIFE 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:24:13

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 25,83 1.291,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:53:53

ANGELOS ANGELOS 50 23,83 1.191,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:52:43

UNIDADE MICRODONT 50 25,80 1.290,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:07:56

MICRODONT MICRODONT 50 15,64 782,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:01

MAILLEFER DENTSPLY 50 14,21 710,50 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

MICRODONT MICRODONT 50 14,04 702,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:55:34

broca microdont /
microdont

50 25,00 1.250,00 Sim

0031 - BROCA GATE 3
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:27:51

BROCA GATE 3 MAILLEFER 50 14,21 710,50 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:55

MK LIFE MK LIFE 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:24:50

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 25,83 1.291,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:58:56

ANGELOS ANGELOS 50 23,83 1.191,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:53:14

UNIDADE MICRODONT 50 25,80 1.290,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:08:56

MICRODONT MICRODONT 50 15,64 782,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:01

MAILLEFER DENTSPLY 50 14,21 710,50 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

MICRODONT MICRODONT 50 14,04 702,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:55:59

broca microdont /
microdont

50 25,00 1.250,00 Sim

0032 - BROCA PEESO 1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:28:11

BROCA PEESO 1 MAILLEFER 50 12,60 630,00 Sim
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Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:55

MK LIFE MK LIFE 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:27:02

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 25,83 1.291,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:59:13

ANGELOS ANGELOS 50 23,83 1.191,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:09:45

MICRODONT MICRODONT 50 15,64 782,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:01

MAILLEFER DENTSPLY 50 12,36 618,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

MICRODONT MICRODONT 50 14,04 702,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:56:15

broca microdont /
microdont

50 25,00 1.250,00 Sim

0033 - BROCA PEESO 2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:28:30

BROCA PEESO 2 MAILLEFER 50 12,60 630,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:55

MK LIFE MK LIFE 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:27:30

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 25,83 1.291,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:59:28

ANGELOS ANGELOS 50 23,83 1.191,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:10:21

MICRODONT MICRODONT 50 15,64 782,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:00

MAILLEFER DENTSPLY 50 12,36 618,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

MICRODONT MICRODONT 50 14,04 702,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:56:32

broca microdont /
microdont

50 25,00 1.250,00 Sim

0034 - BROCA PEESO 3
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:28:49

BROCA PEESO 3 MAILLEFER 50 12,60 630,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:54

MK LIFE MK LIFE 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:28:00

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 25,83 1.291,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
22:59:39

ANGELOS ANGELOS 50 23,83 1.191,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:11:04

MICRODONT MICRODONT 50 15,64 782,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:59

MAILLEFER DENTSPLY 50 12,36 618,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

MICRODONT MICRODONT 50 14,04 702,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:56:48

broca microdont /
microdont

50 25,00 1.250,00 Sim

0035 - BROCA TRANSMETAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:29:13

BROCA
TRANSMETAL

MICRODONT 20 26,60 532,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:54

PRIMA ANGELUS 20 80,00 1.600,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:28:37

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

20 36,38 727,60 Sim
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A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:00:04

WILCOS WILCOS 20 33,38 667,60 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:12:02

WILCOS WILCOS 20 113,65 2.273,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:58

PRIMA ANGELUS ANGELUS PRIMA 20 18,51 370,20 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:57:05

broca angelus/angelus 20 36,00 720,00 Sim

0036 - BROCA TRONCO CÔNICA 3168
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:29:35

BROCA TRONCO
CÔNICA 3168

MICRODONT 50 4,62 231,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:54

MICRODONT MICRODONT 50 10,00 500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:29:01

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 15,20 760,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:00:19

AMERICA AMERICA 50 13,20 660,00 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:12:57

MICRODONT MICRODONT 50 3,28 164,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:58

CHAMPION MICRODONT 50 3,00 150,00 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:57:26

broca microdont /
microdont

50 15,00 750,00 Sim

0037 - BROCA CIRURGICA ESFERICAS 6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:30:06

BROCA
CIRURGICA
ESFERICAS 6

MICRODONT 50 19,60 980,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:54

KAVO KAVO 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:29:39

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 33,53 1.676,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:00:36

AMERICA AMERICA 50 30,53 1.526,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:13:34

KAVO KAVO 50 15,84 792,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:57

KAVO BURS
CARBIDE

KERR DO BRASIL 50 12,04 602,00 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:57:45

broca kavo / kavo 50 33,00 1.650,00 Sim

0038 - BRUNIDOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:30:31

BRUNIDOR PRATA 10 13,30 133,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:53

KONNEN KONNEN 10 30,00 300,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:30:10

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

10 19,87 198,70 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:00:54

GOLGRAN GOLGRAN 10 19,87 198,70 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:14:15

ABC ABC 10 16,86 168,60 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:25

LINHA GG GOLGRAN 10 11,00 110,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 10 19,86 198,60 Não
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P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:58:13

brunidor golgran / golgran 10 19,00 190,00 Sim

0039 - CABO PARA BISTURI
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:31:04

CABO PARA
BISTURI N 3

6B INVENT 20 14,00 280,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:53

KONNEN KONNEN 20 30,00 600,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:36:22

CABO PARA
BISTURI

FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

20 38,00 760,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:30:44

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

20 17,93 358,60 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:01:05

GOLGRAN GOLGRAN 20 17,93 358,60 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:53:48

UNIDADE ABC 20 17,90 358,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:14:55

ABC ABC 20 16,42 328,40 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:24

GOLGRAN GOLGRAN 20 13,95 279,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 20 17,92 358,40 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:58:31

cabo golgran / golgran 20 17,00 340,00 Sim

0040 - CAIXA METALICA P/ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:31:25

CAIXA METALICA

P/ESTERELIZAÇÃO
AUTOCLAVE

AÇONOX 5 77,00 385,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:53

FAMITA FAMITA 5 400,00 2.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:31:59

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

5 170,47 852,35 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:01:18

FAMI FAMI 5 170,47 852,35 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:15:52

GOLGRAN GOLGRAN 5 93,87 469,35 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:22

GOLGRAN GOLGRAN 5 100,28 501,40 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

FAVA FAVA 5 282,50 1.412,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:58:50

caixa fava / fava 5 170,00 850,00 Sim

0041 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PM SPRAY TRIPLO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:32:00

CANETA DE ALTA
ROTAÇÃO PM
SPRAY TRIPLO

DENTSCLER 2 693,00 1.386,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:53

SCHUSTER SCHUSTER 2 1.500,00 3.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:32:52

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

2 1.355,70 2.711,40 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:03:39

ANSK ANSK 2 1.355,70 2.711,40 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:56:58

UNIDADE DENTSCLER 2 1.355,50 2.711,00 Não
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HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:16:50

DX DX 2 671,50 1.343,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:57

SIGMA AIR 3S DENTFLEX 2 1.071,63 2.143,26 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DX DX 2 649,88 1.299,76 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:43:16

DX DX INDÚSTRIA
COMÉRCIO
importação E
EXPOR

2 1.355,70 2.711,40 Sim

0042 - CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO INTRA MICRO E CONTRA ANGULO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:32:40

CANETA DE
BAIXA ROTAÇÃO
INTRA MICRO E
CO

DENTSCLER 2 1.722,00 3.444,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:53

SCHUSTER SCHUSTER 2 3.000,00 6.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:33:25

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

2 1.885,70 3.771,40 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:04:02

ANSK ANSK 2 1.885,70 3.771,40 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:17:49

DX DX 2 1.198,50 2.397,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:56

MI01 FX110 DENTFLEX 2 2.049,64 4.099,28 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DX DX 2 1.422,20 2.844,40 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:44:59

DX DX INDÚSTRIA
COMÉRCIO
importação E
EXPOR

2 1.885,70 3.771,40 Sim

0043 - CÂNULA DE ASPIRAÇÃO GROSSA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:33:02

CÂNULA DE
ASPIRAÇÃO
GROSSA

ORTOCENTRAL 15 23,80 357,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:52

KONNEN KONNEN 15 20,00 300,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:34:07

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

15 140,44 2.106,60 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:04:25

GOLGRAN GOLGRAN 15 140,44 2.106,60 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:18:52

GOLGRAN GOLGRAN 15 34,92 523,80 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:56

GOLGRAN GOLGRAN 15 38,09 571,35 Não

0044 - CÁPSULA DE AMALGAMA 01 DOSES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:33:24

CÁPSULA DE
AMALGAMA 01
DOSES

SDI 800 3,36 2.688,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:52

GS-80 SDI 800 5,00 4.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:34:37

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

800 11,83 9.464,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:04:52

DURALLY DURALLY 800 10,83 8.664,00 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:19:40

SDI SDI 800 3,28 2.624,00 Sim
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Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:56

GS80 T SDI BRASIL 800 2,69 2.152,00 Não

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:44:27

SDI SDI BRASIL
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

800 11,83 9.464,00 Sim

0045 - CARTELA PARA RX
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:33:48

CARTELA PARA
RX

IODONTOSUL 50 2,31 115,50 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:52

DMS DMS 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:35:26

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 26,27 1.313,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:05:42

GRAFICA
DALLAS

GRAFICA
DALLAS

50 26,27 1.313,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:20:27

DMS DMS 50 9,38 469,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 50 26,26 1.313,00 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:59:22

cartela dms / dms 50 26,27 1.313,50 Sim

0046 - CLOREXIDINA 2%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:34:11

CLOREXIDINA 2% REYMER 50 18,20 910,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:52

BIODINAMICA BIODINAMICA 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:36:04

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 24,19 1.209,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:06:04

MAQUIRA MAQUIRA 50 24,19 1.209,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:21:24

MAQUIRA MAQUIRA 50 17,44 872,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:56

MAQUIRA MAQUIRA 50 14,15 707,50 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 50 24,18 1.209,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 50 14,45 722,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:59:40

clorexidina maquira / maquira 50 24,00 1.200,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:45:33

VICPHARMA VIC PHARMA
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

50 24,19 1.209,50 Sim

0047 - COLHER DE DENTINA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:34:32

COLHER DE
DENTINA

PRATA 50 13,02 651,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:52

KONNEN KONNEN 50 30,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:36:35

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 23,30 1.165,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:06:32

GOLGRAN GOLGRAN 50 23,30 1.165,00 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:22:25

ABC ABC 50 13,94 697,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:56

LINHA GG GOLGRAN 50 11,00 550,00 Não
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P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
21:59:58

dentina golgran / golgran 50 23,00 1.150,00 Sim

0048 - COMPRESSA DE GASE C/500
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:34:53

COMPRESSA DE
GASE C/500

ORTOFEN 500 31,57 15.785,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:51

CLEAN CLEAN 500 40,00 20.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:37:10

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

500 23,33 11.665,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:07:25

TEXCARE TEXCARE 500 23,33 11.665,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
14:58:36

PACOTE TEXCARE 500 26,77 13.385,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:23:33

ULTRACOTTON ULTRACOTTON 500 32,86 16.430,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:55

ULTRACOTTON TECELAGEM
MINAS REY

500 29,49 14.745,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

AMERICA AMERICA 500 23,32 11.660,00 Não

VISAN ASSESSORIA E
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI EPP*

03.959.575/0001-
24

01/02/2022 -
17:21:20

ESTRELA N. EST.
13F

CREMER 500 62,00 31.000,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

ANDREONI ANDREONI 500 12,51 6.255,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:00:17

compressa america/america 500 23,00 11.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:46:00

AMERICA
MEDICAL

AMERICAN
MEDICAL
INDUSTRIA
TEXTIL LTDA

500 23,33 11.665,00 Sim

0049 - CONDICIONADOR GEL (ÁCIDO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:35:14

CONDICIONADOR
GEL (ÁCIDO)

AAF DO BRASIL 100 2,25 225,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:51

IODONTOSUL IODONTOSUL 100 30,00 3.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:37:46

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

100 13,24 1.324,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:07:51

MAQUIRA MAQUIRA 100 13,24 1.324,00 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:29:46

DFL DFL 100 55,74 5.574,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:55

MAQUIRA MAQUIRA 100 14,98 1.498,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 100 13,23 1.323,00 Não

0050 - CONE DE GUTA PERCHA (SÉRIE 20, 30, 35, 40)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:35:39

CONE DE GUTA
PERCHA (SÉRIE
20, 30, 35, 4

INJECTA 50 34,44 1.722,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:51

META INJECTA 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:38:25

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 38,27 1.913,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:08:22

BOMA BOMA 50 33,27 1.663,50 Sim
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HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:30:34

TANARI TANARI 50 51,49 2.574,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:55

DENTSPLY DENTSPLY 50 32,97 1.648,50 Não

0051 - CONE DE GUTA PERCHA 2ª SERIE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:36:11

CONE DE GUTA
PERCHA 2ª
SERIE

INJECTA 50 34,44 1.722,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:51

META INJECTA 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:39:12

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 38,27 1.913,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:10:46

BOMA BOMA 50 33,27 1.663,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:31:43

QUIMIDROL QUIMIDROL 50 3,23 161,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:55

DENTSPLY DENTSPLY 50 32,97 1.648,50 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:01:01

guta percha tanariman /
tanariman

50 38,00 1.900,00 Sim

0052 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA F
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:36:30

CONE DE GUTA
PERCHA
ACESSORIA F

INJECTA 50 34,44 1.722,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:50

META INJECTA 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:39:38

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 38,27 1.913,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:10:59

BOMA BOMA 50 33,27 1.663,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:32:36

DENTSPLY DENTSPLY 50 44,37 2.218,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:54

DENTSPLY DENTSPLY 50 32,97 1.648,50 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:01:17

guta percha tanariman /
tanariman

50 38,00 1.900,00 Sim

0053 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA FM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:36:52

CONE DE GUTA
PERCHA
ACESSORIA FM

INJECTA 50 34,44 1.722,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:49

META INJECTA 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:40:06

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 38,27 1.913,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:11:12

BOMA BOMA 50 33,27 1.663,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:33:31

DENTSPLY DENTSPLY 50 44,37 2.218,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:54

DENTSPLY DENTSPLY 50 32,97 1.648,50 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:01:36

guta percha tanariman /
tanariman

50 38,00 1.900,00 Sim

0054 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO MF
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:37:12

CONE DE GUTA
PERCHA
ACESSORIO MF

INJECTA 50 34,44 1.722,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:49

META INJECTA 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:40:27

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 38,27 1.913,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:11:22

BOMA BOMA 50 33,27 1.663,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:34:10

DENTSPLY DENTSPLY 50 44,37 2.218,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:53

DENTSPLY DENTSPLY 50 32,97 1.648,50 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:01:52

guta percha tanariman /
tanariman

50 38,00 1.900,00 Sim

0055 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO MF,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:37:34

CONE DE GUTA
PERCHA
ACESSORIO MF

INJECTA 50 34,44 1.722,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:49

META INJECTA 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:40:52

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 38,27 1.913,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:11:32

BOMA BOMA 50 33,27 1.663,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:35:00

DENTSPLY DENTSPLY 50 44,37 2.218,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:52

DENTSPLY DENTSPLY 50 32,97 1.648,50 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:02:06

guta percha tanariman /
tanariman

50 38,00 1.900,00 Sim

0056 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:37:55

CONE DE PAPEL
ABSORVENTE 1ª
SÉRIE

INJECTA 50 34,44 1.722,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:49

META INJECTA 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:41:22

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 37,77 1.888,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:11:41

BOMA BOMA 50 33,27 1.663,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:35:59

QUIMIDROL QUIMIDROL 50 32,30 1.615,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:52

DENTSPLY DENTSPLY 50 34,55 1.727,50 Não

0057 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:38:25

CONE DE PAPEL
ABSORVENTE 2ª
SÉRIE

INJECTA 50 34,44 1.722,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:49

META INJECTA 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:41:54

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 37,77 1.888,50 Sim
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A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:11:53

BOMA BOMA 50 33,27 1.663,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:36:36

QUIMIDROL QUIMIDROL 50 32,30 1.615,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:51

DENTSPLY DENTSPLY 50 34,55 1.727,50 Não

0058 - CONTRA ÂNGULO INTRA REFRIGERADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:38:49

CONTRA
ÂNGULO INTRA
REFRIGERADO

DENTSCLER 5 854,00 4.270,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:49

SCHUSTER SCHUSTER 5 1.500,00 7.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:42:29

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

5 1.285,67 6.428,35 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:12:10

BOMA BOMA 5 1.100,67 5.503,35 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:00:50

UNIDADE DENTSCLER 5 1.285,60 6.428,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:51

FX 110 C SPRAY DENTFLEX 5 905,17 4.525,85 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:37:19

DX DX 5 612,00 3.060,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DX DX 5 567,00 2.835,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:02:49

contra angulo dentflex / dentflex 5 1.280,00 6.400,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:46:38

DX DX INDÚSTRIA
COMÉRCIO
importação E
EXPOR

5 1.285,67 6.428,35 Sim

0059 - COTOSOL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:39:11

COTOSOL ALLPLAN 50 10,78 539,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:48

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 30,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:43:04

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 45,03 2.251,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:12:21

BOMA BOMA 50 43,03 2.151,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:50

OBTUR FLUOR MAQUIRA 50 11,48 574,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:38:15

VIGODENT VIGODENT 50 36,92 1.846,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 50 45,02 2.251,00 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:03:10

cotosol coltene / coltene 50 45,00 2.250,00 Sim

0060 - DESCARPAX
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:39:35

DESCARPAX DESCARPACK 80 9,10 728,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:48

DESCARPACK DESCARPACK 80 15,00 1.200,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:43:38

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

80 12,99 1.039,20 Sim
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A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:12:34

BOMA BOMA 80 12,99 1.039,20 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:39:18

DESCARBOX DESCARBOX 80 5,70 456,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

LUVIX LUVIX 80 12,98 1.038,40 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DESCARPACK DESCARPACK 80 7,95 636,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:03:34

descartex descarbox/descarbox 80 12,00 960,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:47:16

DEXCARBOX DESCARBOX
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

80 12,99 1.039,20 Sim

0061 - DESENCRUSTANTE (MATERIAL ODONTOLOGICO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:40:17

DESENCRUSTANTE
(MATERIAL
ODONTOLOGICO)

RIOQUIMICA 50 156,80 7.840,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:48

CINORD CINORD 50 80,00 4.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:44:33

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 68,67 3.433,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:16:39

SINORDE
SULDEST

SINORDE
SULDEST

50 65,67 3.283,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:40:26

ASFER ASFER 50 30,65 1.532,50 Sim

0062 - ENDOFILL KIT (PÓ + LIQUIDO) 12 G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:40:44

ENDOFILL KIT
(PÓ + LIQUIDO)
12 G

DENTSPLY 10 64,40 644,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:48

AAF AAF 10 80,00 800,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:45:51

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

10 142,34 1.423,40 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:17:22

DENTPLY DENTPLY 10 142,34 1.423,40 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:49

ENDOFILL DENTSPLY 10 62,65 626,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:41:05

DENTSPLY DENTSPLY 10 103,36 1.033,60 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 10 142,34 1.423,40 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:04:05

liquido dentsply / dentsply 10 142,00 1.420,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:48:02

ENDOFILL DENTSPLY
IND.COM. LTDA

10 142,34 1.423,40 Sim

0063 - ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 150 MM X 300 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:41:18

ENVELOPE PARA
AUTOCLAVE 150
MM X 300 MM

PACK GC 200 70,00 14.000,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:48

PACK GC VEDAMAX 200 100,00 20.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:46:41

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

200 58,58 11.716,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:18:24

MEDSTERIL MEDSTERIL 200 55,58 11.116,00 Sim
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Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:48

PACK GC ZERMATT 200 45,17 9.034,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:41:59

HOSPFLEX HOSPFLEX 200 75,17 15.034,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

HOSPFLEX HOSPFLEX 200 90,00 18.000,00 Não

0064 - ESCOVA DE ROBSON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:41:39

ESCOVA DE
ROBSON

AAF DO BRASIL 200 1,54 308,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:47

MICRODONT MICRODONT 200 5,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:47:15

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

200 2,65 530,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:19:35

PREVEN PREVEN 200 2,65 530,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:01:44

UNIDADE MICRODONT 200 7,50 1.500,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:47

MICRODONT MICRODONT 200 2,20 440,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:43:27

MICRODONT MICRODONT 200 3,55 710,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:04:24

escova microdont /
microdont

200 2,65 530,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:48:34

IODONTOSUL SOUZA &
LEONARDI LTDA

200 2,65 530,00 Sim

0065 - ESPATULA DE HOLEMBACK
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:42:00

ESPATULA DE
HOLEMBACK

PRATA 70 13,30 931,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:47

KONNEN KONNEN 70 30,00 2.100,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:37:19

ESPATULA DE
HOLEMBACK

FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

70 98,00 6.860,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:48:20

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 22,96 1.607,20 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:20:19

GOLGRAN GOLGRAN 70 22,96 1.607,20 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:47

LINHA GG GOLGRAN 70 11,00 770,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:45:06

MILLENNIUM MILLENNIUM 70 111,78 7.824,60 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

ABC ABC 70 22,95 1.606,50 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

FAVA FAVA 70 12,95 906,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:04:55

espatula abc / abc 70 22,00 1.540,00 Sim

0066 - ESPATULA DE INSERÇÃO DE RESINA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:42:26

ESPATULA DE
INSERÇÃO DE
RESINA

PRATA 70 16,80 1.176,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:46

KONNEN KONNEN 70 80,00 5.600,00 Sim
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RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:49:04

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 82,37 5.765,90 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:21:18

GOLGRAN GOLGRAN 70 72,37 5.065,90 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:46

LINHA GG GOLGRAN 70 13,75 962,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:45:43

GOLGRAN GOLGRAN 70 24,77 1.733,90 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 70 82,36 5.765,20 Não

0067 - ESPATULA Nº 24
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:42:46

ESPATULA Nº 24 PRATA 50 16,80 840,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:46

KONNEN KONNEN 50 30,00 1.500,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:37:55

ESPATULA Nº 24 FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

50 98,00 4.900,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:49:35

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 22,50 1.125,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:21:58

GOLGRAN GOLGRAN 50 22,50 1.125,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:44

LINHA GG GOLGRAN 50 13,75 687,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:46:17

ABC ABC 50 16,73 836,50 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 50 22,49 1.124,50 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

GOLGRAN GOLGRAN 50 20,63 1.031,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:05:17

espatula abc / abc 50 22,00 1.100,00 Sim

0068 - ESPELHO BUCAL C/CABO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:43:08

ESPELHO BUCAL
C/CABO

GOLGRAN 50 16,80 840,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:45

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:50:02

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 34,27 1.713,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:22:29

GOLGRAN GOLGRAN 50 34,27 1.713,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:02:21

UNIDADE GOLGRAN 50 34,20 1.710,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:42

MIRAGE BARASCH 50 13,51 675,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:46:53

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 10,90 545,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 50 34,26 1.713,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

FAVA FAVA 50 13,06 653,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:05:37

espelho golgran / golgran 50 34,00 1.700,00 Sim

0069 - AUTOCLAVE 21 LTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:43:36

AUTOCLAVE 21
LTS

STERMAX 2 7.116,20 14.232,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:45

CRISTOFOLI CRISTOFOLI 2 8.000,00 16.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:56:42

Cristófoli Cristófoli 2 8.139,33 16.278,66 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:23:09

D700 D700 2 7.500,33 15.000,66 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:03:22

UNIDADE STERMAX 2 8.139,30 16.278,60 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:41

VITALE CLASS CRISTOFOLI 2 7.358,03 14.716,06 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

STERMAX STERMAX 2 8.139,32 16.278,64 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

STERMAX STERMAX 2 5.632,27 11.264,54 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:06:03

autoclave stermax / stermax 2 8.100,00 16.200,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:49:23

STERMAX STERMAX
PRODUTOS
MÉDICOS LTDA

2 8.139,33 16.278,66 Sim

0070 - EUGENOL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:43:59

EUGENOL AAF DO BRASIL 100 16,10 1.610,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:14

AAF AAF 100 20,00 2.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:57:30

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

100 26,27 2.627,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:23:54

MAQUIRA MAQUIRA 100 26,27 2.627,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:04:03

UNIDADE BIODINAMICA 100 26,20 2.620,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:39

MAQUIRA MAQUIRA 100 14,15 1.415,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:48:17

AAF AAF 100 18,16 1.816,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 100 26,26 2.626,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 100 16,07 1.607,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:06:32

eugenol aff / aff 100 26,00 2.600,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:49:49

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

100 26,27 2.627,00 Sim

0071 - EXPLORADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:49:53

EXPLORADOR PRATA 100 16,10 1.610,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:44

KONNEN KONNEN 100 20,00 2.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:58:23

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

100 17,07 1.707,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:27:22

GOLGRAN GOLGRAN 100 17,07 1.707,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:39

LINHA GG GOLGRAN 100 10,19 1.019,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:50:43

ABC ABC 100 11,20 1.120,00 Sim
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F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

ABC ABC 100 17,06 1.706,00 Não

0072 - FILME P/ RAIO X
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:50:29

FILME P/ RAIO X
CX C/150

CANESTREAM 5 256,20 1.281,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:44

CARESTREAM CARESTREAM 5 250,00 1.250,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:58:55

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

5 327,00 1.635,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:28:53

CIENTIFIQUE
DENTAL

CIENTIFIQUE
DENTAL

5 252,00 1.260,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:38

DENTUS E
SPEED

AGFA
HEALTHCARE

5 272,45 1.362,25 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:51:28

KULZER KULZER 5 289,61 1.448,05 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

CARESTREAM CARESTREAM 5 433,26 2.166,30 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:07:37

filme agfa /agfa 5 327,00 1.635,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:50:38

AGFA KULZER GMBH -
ALEMANHA

5 327,00 1.635,00 Sim

0073 - FIO DE SUTURA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:51:07

FIO DE SUTURA
NYLON

TECHNEW 30 64,40 1.932,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:44

TECHNEW TECHNEW 30 80,00 2.400,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
12:59:31

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

30 20,67 620,10 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:30:19

TECHNEW TECHNEW 30 20,67 620,10 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:37

TECHNEW TECHNEW 30 58,27 1.748,10 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:52:56

BEST CARE BEST CARE 30 47,12 1.413,60 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

PROCARE PROCARE 30 54,39 1.631,70 Sim

0074 - FIO DENTAL 500M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:51:30

FIO DENTAL
500M

MEDFIO 30 17,22 516,60 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:44

MEDFIO MEDFIO 30 20,00 600,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:00:00

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

30 16,33 489,90 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:31:27

PREVEN PREVEN 30 16,33 489,90 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:36

HILLO HILLO 30 20,02 600,60 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:53:53

MEDFIO MEDFIO 30 15,74 472,20 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:08:07

fio medfio / medfio 30 16,00 480,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:51:52

MEDFIO MEDFIO
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ARTIGOS O

30 16,33 489,90 Sim
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0075 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:51:48

FITA ADESIVA
PARA
AUTOCLAVE

SSPLUS 50 8,26 413,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:43

SS PLUS SS PLUS 50 15,00 750,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:00:29

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 7,49 374,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:32:14

CIEX CIEX 50 7,49 374,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:04:59

UNIDADE CRAL 50 7,45 372,50 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:35

SSPLUS SSPLUS 50 8,20 410,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:54:35

SS PLUS SS PLUS 50 8,30 415,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:08:29

fita ssplus/ssplus 50 7,49 374,50 Sim

0076 - FIXADOR RAIO X 475ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:52:10

FIXADOR RAIO X
475ML

DPC BRASIL 5 13,30 66,50 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:43

IODONTOSUL IODONTOSUL 5 20,00 100,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:00:59

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

5 39,60 198,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:33:00

CIENTIFIQUE
DENTAL

CIENTIFIQUE
DENTAL

5 39,60 198,00 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:55:18

IODONTOSUL IODONTOSUL 5 12,75 63,75 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:52:27

IODONTOSUL SOUZA &
LEONARDI LTDA

5 39,60 198,00 Sim

0077 - FLÚOR TÓPICO GEL NEUTRO 200ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:52:30

FLÚOR TÓPICO
GEL NEUTRO
200ML

IODONTOSUL 800 6,86 5.488,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:43

IODONTOSUL IODONTOSUL 800 8,00 6.400,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:01:59

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

800 26,20 20.960,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:33:28

MAQUIRA MAQUIRA 800 22,20 17.760,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:05:33

UNIDADE BIODINAMICA 800 26,00 20.800,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:34

MAQUIRA MAQUIRA 800 8,00 6.400,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:55:56

IODONTOSUL IODONTOSUL 800 5,10 4.080,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 800 26,19 20.952,00 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

IODONTOSUL IODONTOSUL 800 5,66 4.528,00 Sim
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P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:08:52

fluor iodontosul
/iodontosul

800 26,00 20.800,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:53:03

FLUORSUL SOUZA &
LEONARDI LTDA

800 26,20 20.960,00 Sim

0078 - FOLHA DE (BPO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:02:35

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

30 10,17 305,10 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:33:57

MAQUIRA MAQUIRA 30 10,17 305,10 Sim

0079 - FOLHA DE CARBONO PARA ARTICULAÇÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:54:23

FOLHA DE
CARBONO PARA
ARTICULAÇÃO

BIODINAMICA 50 3,08 154,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:43

PHARMAINOX PHARMAINOX 50 10,00 500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:02:58

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 7,05 352,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:34:23

MAQUIRA MAQUIRA 50 7,05 352,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:32

BASIC MAQUIRA 50 2,20 110,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:56:56

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 2,82 141,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAAQUIRA MAAQUIRA 50 7,04 352,00 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:09:19

carbono iodontosul
/iodontosul

50 7,00 350,00 Sim

0080 - FORCEPS N° 150
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:54:45

FORCEPS N° 150 6B INVENT 15 119,00 1.785,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:43

GOLGRAN GOLGRAN 15 150,00 2.250,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:39:07

FORCEPS N° 150 FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

15 230,00 3.450,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:04:50

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

15 139,57 2.093,55 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:35:03

GOLGRAN GOLGRAN 15 133,57 2.003,55 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:06:07

UNIDADE GOLGRAN 15 139,40 2.091,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:31

GOLGRAN GOLGRAN 15 127,58 1.913,70 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:57:48

GOLGRAN GOLGRAN 15 105,84 1.587,60 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 15 139,56 2.093,40 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

GOLGRAN GOLGRAN 15 117,28 1.759,20 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:09:41

forceps golgran / golgran 15 139,00 2.085,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:54:00

GOLGRAN GOLGRAN
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

15 139,57 2.093,55 Sim
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0081 - FORCEPS Nº 01
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:55:39

FORCEPS Nº 01 6B INVENT 15 119,00 1.785,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:43

GOLGRAN GOLGRAN 15 150,00 2.250,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:39:44

FORCEPS Nº 01 FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

15 230,00 3.450,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:09:26

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

15 139,57 2.093,55 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:38:48

GOLGRAN GOLGRAN 15 133,57 2.003,55 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:06:36

UNIDADE GOLGRAN 15 139,40 2.091,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:30

GOLGRAN GOLGRAN 15 127,58 1.913,70 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
16:58:56

GOLGRAN GOLGRAN 15 105,84 1.587,60 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 15 139,56 2.093,40 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

FAVA FAVA 15 162,14 2.432,10 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:10:05

forceps golgran / golgran 15 139,00 2.085,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:54:51

GOLGRAN GOLGRAN
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

15 139,57 2.093,55 Sim

0082 - FORCEPS Nº 151
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:56:00

FORCEPS Nº 151 6B INVENT 15 119,00 1.785,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:42

GOLGRAN GOLGRAN 15 150,00 2.250,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:40:55

FORCEPS Nº 151 FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

15 230,00 3.450,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:10:01

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

15 139,57 2.093,55 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:39:16

GOLGRAN GOLGRAN 15 133,57 2.003,55 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:07:01

UNIDADE GOLGRAN 15 139,40 2.091,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:28

GOLGRAN GOLGRAN 15 127,58 1.913,70 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:01:22

GOLGRAN GOLGRAN 15 105,84 1.587,60 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 15 139,56 2.093,40 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

GOLGRAN GOLGRAN 15 117,28 1.759,20 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:10:25

forceps golgran / golgran 15 139,00 2.085,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:55:11

GOLGRAN GOLGRAN
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

15 139,57 2.093,55 Sim

0083 - FORCEPS Nº 16
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:56:20

FORCEPS Nº 16 6B INVENT 15 119,00 1.785,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:42

GOLGRAN GOLGRAN 15 150,00 2.250,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:41:40

FORCEPS Nº 16 FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

15 230,00 3.450,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:14:04

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

15 139,57 2.093,55 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:39:35

GOLGRAN GOLGRAN 15 133,57 2.003,55 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:07:23

UNIDADE GOLGRAN 15 139,40 2.091,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:27

GOLGRAN GOLGRAN 15 127,58 1.913,70 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:02:08

GOLGRAN GOLGRAN 15 105,84 1.587,60 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 15 139,56 2.093,40 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

GOLGRAN GOLGRAN 15 117,28 1.759,20 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:10:50

forceps golgran / golgran 15 139,00 2.085,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:55:31

GOLGRAN GOLGRAN
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

15 139,57 2.093,55 Sim

0084 - FORCEPS Nº 17
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:56:38

FORCEPS Nº 17 6B INVENT 15 119,00 1.785,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:42

GOLGRAN GOLGRAN 15 150,00 2.250,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:42:14

FORCEPS Nº 17 FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

15 230,00 3.450,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:14:54

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

15 139,57 2.093,55 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:40:01

GOLGRAN GOLGRAN 15 133,57 2.003,55 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:08:06

UNIDADE GOLGRAN 15 139,40 2.091,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:26

GOLGRAN GOLGRAN 15 127,58 1.913,70 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:02:57

GOLGRAN GOLGRAN 15 105,84 1.587,60 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 15 139,56 2.093,40 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

GOLGRAN GOLGRAN 15 117,28 1.759,20 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:11:09

forceps golgran / golgran 15 139,00 2.085,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:55:49

GOLGRAN GOLGRAN
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

15 139,57 2.093,55 Sim

0085 - FORCEPS Nº 69
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 43 de 652

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:56:57

FORCEPS Nº 69 6B INVENT 15 119,00 1.785,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:42

GOLGRAN GOLGRAN 15 150,00 2.250,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:42:47

FORCEPS Nº 69 FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

15 230,00 3.450,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:15:34

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

15 139,57 2.093,55 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:40:34

GOLGRAN GOLGRAN 15 133,57 2.003,55 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:08:35

UNIDADE GOLGRAN 15 139,40 2.091,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:25

GOLGRAN GOLGRAN 15 127,58 1.913,70 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 15 139,56 2.093,40 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:03:42

GOLGRAN GOLGRAN 15 105,84 1.587,60 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

FAVA FAVA 15 162,14 2.432,10 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:11:27

forceps golgran / golgran 15 139,00 2.085,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:56:15

GOLGRAN GOLGRAN
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

15 139,57 2.093,55 Sim

0086 - FORMOCRESOL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:57:23

FORMOCRESOL BIODINAMICA 30 8,40 252,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:41

BIODINAMICA BIODINAMICA 30 15,00 450,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:16:10

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

30 14,36 430,80 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:46:02

BIODINÂMICA BIODINÂMICA 30 14,36 430,80 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:09:16

VIDRO BIODINAMICA 30 14,30 429,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:24

MAQUIRA MAQUIRA 30 5,99 179,70 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 30 14,35 430,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:04:27

BIODINAMICA BIODINAMICA 30 8,64 259,20 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:56:48

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

30 14,36 430,80 Sim

0087 - FOTOPOLIMERIZADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:57:45

FOTOPOLIMERIZADORKONDORTECH 3 784,00 2.352,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:41

SCHUSTER SCHUSTER 3 1.500,00 4.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:16:57

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

3 1.197,39 3.592,17 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:46:52

BIOLUX BIOLUX 3 1.190,39 3.571,17 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:23

NEW BLUESTAR MICRODONT 3 814,55 2.443,65 Não
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P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

ECEL ECEL 3 649,88 1.949,64 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:11:58

fotopolimerizador schuster /schuster 3 1.190,00 3.570,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:58:35

ECEL EC500 ECEL INDUSTRIA
E COMERCIO
LTDA.

3 1.197,39 3.592,17 Sim

0088 - GLUTARALDEIDO 5 LTS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:58:08

GLUTARALDEIDO
5 LTS

CINORD 40 105,00 4.200,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:41

CINORD CINORD 40 200,00 8.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:18:06

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

40 111,56 4.462,40 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:47:33

IODONTOSUL IODONTOSUL 40 109,56 4.382,40 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:22

GLUTARON 32
DIAS

RIOQUIMICA 40 91,14 3.645,60 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:05:22

CINORD CINORD 40 111,21 4.448,40 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:12:27

glutaral cinord / cinord 40 111,00 4.440,00 Sim

0089 - GORRO DESCARTÁVEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:58:28

GORRO
DESCARTÁVEL

ANAPOLIS 500 0,22 110,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:41

MEDIX MEDIX 500 30,00 15.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:18:58

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

500 57,90 28.950,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:48:21

FARMATEX FARMATEX 500 50,90 25.450,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:10:01

UNIDADE VADENE 500 50,90 25.450,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

BOMPACK BOMPACK 500 57,89 28.945,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:06:20

SCARTARE SCARTARE 500 0,34 170,00 Sim

VISAN ASSESSORIA E
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI EPP*

03.959.575/0001-
24

01/02/2022 -
17:21:19

HNDESC HNDESC 500 25,00 12.500,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DEJAMARO DEJAMARO 500 17,90 8.950,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:19:14

gorro america/america 500 57,00 28.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
01:59:21

ANADONA ANADONA
COMERCIO E
CONFECÇÕES
LTDA - EPP

500 57,90 28.950,00 Sim

0090 - GRAMPOS P/ISOLAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
14:58:50

GRAMPOS
P/ISOLAMENTO

6B INVENT 50 17,50 875,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:40

KS-DFL KS-DFL 50 30,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:19:28

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 23,60 1.180,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 45 de 652

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

31/01/2022 -
23:49:29

DUFLEX DUFLEX 50 23,60 1.180,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:21

KS DENT DFL 50 15,90 795,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 50 23,59 1.179,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:07:04

DFL DFL 50 13,72 686,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:19:33

grampo golgran / golgran 50 23,00 1.150,00 Sim

0091 - HEMOSTOP
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:00:25

HEMOSTOP MAQUIRA 30 34,02 1.020,60 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:40

BIODINAMICA BIODINAMICA 30 30,00 900,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:20:22

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

30 42,41 1.272,30 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
00:09:07

BIODINÂMICA BIODINÂMICA 30 42,41 1.272,30 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:20

HEMOLIQ MAQUIRA 30 19,04 571,20 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 30 42,40 1.272,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:08:07

BIODINAMICA BIODINAMICA 30 25,26 757,80 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:19:57

hemostop maquira / maquira 30 42,00 1.260,00 Sim

0092 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:00:45

HIDRÓXIDO DE
CÁLCIO PA

MAQUIRA 10 7,28 72,80 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:40

BIODINAMICA BIODINAMICA 10 30,00 300,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:21:22

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

10 13,65 136,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
00:09:39

BIODINÂMICA BIODINÂMICA 10 13,65 136,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:20

MAQUIRA MAQUIRA 10 5,89 58,90 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 10 13,64 136,40 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:08:59

BIODINAMICA BIODINAMICA 10 8,62 86,20 Sim

0093 - HYDRO C
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:01:06

HYDRO C DENTSPLY 50 24,50 1.225,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:40

HYDCAL MAQUIRA 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:21:59

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 79,30 3.965,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
00:10:08

LINER LINER 50 79,30 3.965,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:20

HYDRO C DENTSPLY 50 23,18 1.159,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 50 79,29 3.964,50 Não



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 46 de 652

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:09:47

DENTSPLY DENTSPLY 50 72,88 3.644,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:20:19

hydro c maquira / maquira 50 79,00 3.950,00 Sim

0094 - INTERMEDIÁRIO PARA CÂNULA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:01:28

INTERMEDIÁRIO
PARA CÂNULA

ORTOCENTRAL 50 23,80 1.190,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:40

KONNEN KONNEN 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:22:49

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 55,10 2.755,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
00:10:26

GOLGRAN GOLGRAN 50 55,10 2.755,00 Sim

0095 - IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:01:50

IONOMERO DE
VIDRO PARA
RESTAURAÇÃO

MAQUIRA 50 25,20 1.260,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:40

IONGRALL MAQUIRA 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:23:23

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 65,10 3.255,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
00:11:04

FGM FGM 50 65,93 3.296,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:19

IONGLASS R MAQUIRA 50 22,45 1.122,50 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 50 65,92 3.296,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:11:22

DFL DFL 50 37,09 1.854,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

MAQUIRA MAQUIRA 50 20,63 1.031,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:21:03

ionomero maquira / maquira 50 65,00 3.250,00 Sim

0096 - JOGO DE ALAVANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:02:19

JOGO DE
ALAVANCA C/3

6B INVENT 5 123,20 616,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:40

KONNEN KONNEN 5 150,00 750,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:43:39

JOGO DE
ALAVANCA

FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

5 380,00 1.900,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:24:14

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

5 182,85 914,25 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
00:11:51

MILLRENNIUM MILLRENNIUM 5 182,85 914,25 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:18

GOLGRAN GOLGRAN 5 163,48 817,40 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 5 182,84 914,20 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:12:01

ABC ABC 5 157,78 788,90 Sim

0097 - KIT DE HIGIENE BUCAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 47 de 652

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:03:13

KIT DE HIGIENE
BUCAL

HILLO 5.000 10,71 53.550,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:39

MEDFIO/FREEDENT/HIGIXMEDFIO/FREEDENT/HIGIX 5.000 10,00 50.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:24:57

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

5.000 44,99 224.950,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
00:12:58

NOSLIG NOSLIG 5.000 41,99 209.950,00 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:13:15

MEDFIO MEDFIO 5.000 6,65 33.250,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

MEDFIO MEDFIO 5.000 9,36 46.800,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:21:40

kit bucal medfio / medfio 5.000 44,00 220.000,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:02:05

MEDFIO MEDFIO
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ARTIGOS O

5.000 12,90 64.500,00 Sim

0098 - LÂMINA DE BISTURI N 12
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:03:39

LÂMINA DE
BISTURI N 12

DESCARPACK 700 0,70 490,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:39

MAXICOR MAXICOR 700 0,80 560,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:25:31

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

700 1,32 924,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
00:14:29

LAMEDID LAMEDID 700 1,32 924,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:10:59

UNIDADE LAMEDID 700 1,30 910,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:17

DESCARPACK DESCARPACK 700 58,00 40.600,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

ADVANTIVE ADVANTIVE 700 1,31 917,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:14:19

DESCARPACK DESCARPACK 700 0,44 308,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

ADVANTIVE ADVANTIVE 700 41,86 29.302,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:01:46

SOLIDOR SUZHOU KYUAN
MEDICAL
APPARATUS CO.,
LTD

700 1,32 924,00 Sim

0099 - LÂMINA DE BISTURI N 15
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:03:58

LÂMINA DE
BISTURI N 15

SOLIDOR 700 0,70 490,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:39

MAXICOR MAXICOR 700 0,80 560,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:26:18

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

700 1,37 959,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
00:14:50

LAMEDID LAMEDID 700 1,37 959,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:11:41

UNIDADE LAMEDID 700 1,35 945,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

ADVANTIVE ADVANTIVE 700 1,36 952,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:15:05

DESCARPACK DESCARPACK 700 0,44 308,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

ADVANTIVE ADVANTIVE 700 41,86 29.302,00 Sim
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PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:02:34

SOLIDOR SUZHOU KYUAN
MEDICAL
APPARATUS CO.,
LTD

700 1,37 959,00 Sim

0100 - LIMA ENDODONTICAS 1ª SÉRIE 15, 25, 30,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:04:21

LIMA
ENDODONTICAS
1ª SÉRIE 15, 25,
30,

TDK 50 28,00 1.400,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:39

ANGELUS ANGELUS 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:26:53

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 45,70 2.285,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
00:16:04

K-FILE K-FILE 50 45,70 2.285,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:16

ANGELUS ANGELUS 50 20,97 1.048,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:16:30

KERR KERR 50 42,43 2.121,50 Sim

0101 - LIQUIDO DE DAKIM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:05:15

LIQUIDO DE
DAKIM

ASFER 50 8,40 420,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:39

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:28:11

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 30,03 1.501,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
10:58:52

K-FILE K-FILE 50 30,03 1.501,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:17:27

ASFER ASFER 50 11,19 559,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 17,56 878,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:22:10

dakin asfer/asfer 50 30,00 1.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:03:10

IODONTOSUL SOUZA &
LEONARDI LTDA

50 30,03 1.501,50 Sim

0102 - LIXA P/ ACABAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:05:47

LIXA P/
ACABAMENTO

DIAMANTEC 50 11,20 560,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:39

BIODINAMICA BIODINAMICA 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:28:47

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 34,52 1.726,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
10:59:25

TDV TDV 50 34,52 1.726,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:16

MAQUIRA MAQUIRA 50 10,23 511,50 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 50 6,69 334,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:18:10

AAF AAF 50 13,53 676,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:22:31

lixa aff / aff 50 34,00 1.700,00 Sim

0103 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. M)
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:06:15

LUVAS DE
PROCEDIMENTO
(TAM. M)

MEDIX 300 68,60 20.580,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:38

SUPERMAX SUPERMAX 300 100,00 30.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:29:52

MEDIX MEDIX 300 77,27 23.181,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:00:13

LEMGRUB LEMGRUB 300 67,27 20.181,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:12:20

CAIXA TALGE 300 77,20 23.160,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:16

PROCED LEMGRUBER 300 60,00 18.000,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MEDIX MEDIX 300 77,26 23.178,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:19:17

SUPERMAX SUPERMAX 300 35,70 10.710,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DESCARPACK DESCARPACK 300 35,61 10.683,00 Sim

STRA COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA*

11.388.997/0001-
15

01/02/2022 -
20:55:58

látex com pó tam
M

mr safety/mr safety 300 30,00 9.000,00 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:22:50

luva supermax/supermax
glove

300 77,00 23.100,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:03:49

TOP QUALITY HARTALEGA
GLOVE
MANUFACTURING
SDN. BHD.

300 77,27 23.181,00 Sim

0104 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. P)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:06:37

LUVAS DE
PROCEDIMENTO
(TAM. P)

MEDIX 300 68,60 20.580,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:38

SUPERMAX SUPERMAX 300 100,00 30.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:30:30

MEDIX MEDIX 300 77,27 23.181,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:00:54

LEMGRUB LEMGRUB 300 67,27 20.181,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:12:53

CAIXA TALGE 300 77,20 23.160,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:15

PROCED LEMGRUBER 300 59,90 17.970,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MEDIX MEDIX 300 77,26 23.178,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:20:25

SUPERMAX SUPERMAX 300 35,70 10.710,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DESCARPACK DESCARPACK 300 35,61 10.683,00 Sim

STRA COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA*

11.388.997/0001-
15

01/02/2022 -
20:56:30

LÁTEX COM PÓ
TAM P

MR SAFETY / MR
SAFETY

300 30,00 9.000,00 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:23:51

luva supermax/supermax
glove

300 77,00 23.100,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:04:39

TOP QUALITY HARTALEGA
GLOVE
MANUFACTURING
SDN. BHD.

300 77,27 23.181,00 Sim

0105 - MASCARA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:07:16

MASCARA
TRIPLA C/50

MEDIX 200 27,44 5.488,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:38

SS PLUS SS PLUS 200 60,00 12.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:31:06

MEDIX MEDIX 200 38,67 7.734,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:01:25

MR MR 200 38,67 7.734,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:13:23

CAIXA MEDIX 200 38,60 7.720,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:15

DESCARPACK DESCARPACK 200 15,64 3.128,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

BOMPACK BOMPACK 200 38,66 7.732,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:22:00

DMS DMS 200 33,47 6.694,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

NAYR NAYR 200 15,56 3.112,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:24:33

mascara medix /medix 200 38,00 7.600,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:05:11

NAYR NAYR
INDUSTRIA,
COMERCIO E
DISTRIBUICAO

200 38,67 7.734,00 Sim

0106 - MATRIZ DE AÇO Nº 05
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:07:35

MATRIZ DE AÇO
Nº 05

AAF DO BRASIL 50 2,52 126,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:37

AAF AAF 50 5,00 250,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:31:34

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 4,09 204,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:02:06

MAQUIRA MAQUIRA 50 4,09 204,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:15

MAQUIRA MAQUIRA 50 2,20 110,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 50 1,97 98,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:22:40

AAF AAF 50 2,70 135,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:25:05

matrix aff / aff 50 4,09 204,50 Sim

0107 - MATRIZ DE AÇO Nº 07
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:07:54

MATRIZ DE AÇO
Nº 07

AAF DO BRASIL 50 2,80 140,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:37

AAF AAF 50 5,00 250,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:32:04

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 4,09 204,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:02:46

MAQUIRA MAQUIRA 50 4,09 204,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:14

MAQUIRA MAQUIRA 50 2,20 110,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 50 4,09 204,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:23:25

AAF AAF 50 2,96 148,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:25:26

matrix aff / aff 50 4,09 204,50 Sim
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0108 - MICROBRUCH
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:08:28

MICROBRUCH FGM 100 14,56 1.456,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:36

FGM FGM 100 15,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:32:40

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

100 35,15 3.515,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:03:13

FMG FMG 100 35,15 3.515,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:14

CAVIBRUSH FGM 100 12,72 1.272,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:24:24

FGM FGM 100 15,67 1.567,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 100 15,58 1.558,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:25:54

microbrusch fgm / fgm 100 35,00 3.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:06:26

TecnoBrush vigodent s/a
indústria e
comércio

100 35,15 3.515,00 Sim

0109 - MICROBRUCH,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:09:02

MICROBRUCH
REGULAR C/100

FGM 100 14,56 1.456,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:36

FGM FGM 100 15,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:33:07

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

100 35,15 3.515,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:03:36

FMG FMG 100 35,15 3.515,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:13

CAVIBRUSH FGM 100 12,72 1.272,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:25:44

FGM FGM 100 15,67 1.567,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 100 15,58 1.558,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:26:11

microbrusch aff / aff 100 35,00 3.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:06:31

TecnoBrush vigodent s/a
indústria e
comércio

100 35,15 3.515,00 Sim

0110 - MOLDEIRA P/ APLICAÇÃO DE FLÚOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:09:43

MOLDEIRA P/
APLICAÇÃO DE
FLÚOR

AAF DO BRASIL 3.000 0,95 2.850,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:35

BIODINAMICA BIODINAMICA 3.000 1,00 3.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:33:45

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

3.000 6,00 18.000,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:04:29

PREVEN PREVEN 3.000 5,99 17.970,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:12

BIODINAMICA BIODINAMICA 3.000 1,33 3.990,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:27:20

BIODINAMICA BIODINAMICA 3.000 0,90 2.700,00 Sim
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P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 3.000 55,40 166.200,00 Sim

0111 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:10:24

ÓLEO
LUBRIFICANTE
PARA CANETA
DE ALTA E

IODONTOSUL 30 29,40 882,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:35

IODONTOSUL IODONTOSUL 30 50,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:35:25

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

30 37,20 1.116,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:32:22

MAQUIRA MAQUIRA 30 37,20 1.116,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:14:12

UNIDADE MAQUIRA 30 37,10 1.113,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:11

MAQSPRAY MAQUIRA 30 31,12 933,60 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 30 24,26 727,80 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:28:37

IODONTOSUL IODONTOSUL 30 33,12 993,60 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

IODONTOSUL IODONTOSUL 30 30,80 924,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:26:40

oleo iodontosul
/iodontosul

30 37,00 1.110,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:07:20

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

30 37,20 1.116,00 Sim

0112 - OSTOPORIN
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:10:44

OSTOPORIN FARMOQUIMICA 15 24,90 373,50 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:35

OTOSPORIN OTOSPORIN 15 30,00 450,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:36:23

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

15 21,96 329,40 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:32:38

GOLGRAN GOLGRAN 15 21,96 329,40 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:29:21

FGM FGM 15 28,15 422,25 Sim

0113 - ÓXIDO DE ZINCO,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:11:11

ÓXIDO DE ZINCO AAF DO BRASIL 100 7,97 797,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:34

IODONTOSUL IODONTOSUL 100 15,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:36:51

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

100 12,35 1.235,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:33:01

MAQUIRA MAQUIRA 100 12,35 1.235,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:10

BIODINAMICA BIODINAMICA 100 10,61 1.061,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 100 7,95 795,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:30:01

IODONTOSUL IODONTOSUL 100 6,12 612,00 Sim
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P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 100 6,96 696,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:27:01

oxido biodinamica /
biodinamica

100 12,00 1.200,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:07:58

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

100 12,35 1.235,00 Sim

0114 - PARAMONO CANFORADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:11:33

PARAMONO
CANFORADO

MAQUIRA 50 9,52 476,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:34

BIODINAMICA BIODINAMICA 50 15,00 750,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:37:18

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 18,42 921,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:33:27

GOLGRAN GOLGRAN 50 18,42 921,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:10

MAQUIRA MAQUIRA 50 8,08 404,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 50 7,47 373,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:30:49

BIODINAMICA BIODINAMICA 50 11,39 569,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:27:21

paramono biodinamica /
biodinamica

50 18,00 900,00 Sim

0115 - PASTA PROFILÁTICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:11:53

PASTA
PROFILÁTICA

IODONTOSUL 150 6,02 903,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:34

IODONTOSUL IODONTOSUL 150 10,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:37:47

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

150 10,31 1.546,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:33:45

GOLGRAN GOLGRAN 150 10,31 1.546,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:14:53

UNIDADE BIODINAMICA 150 10,30 1.545,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:09

SHINE MAQUIRA 150 5,53 829,50 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 150 9,87 1.480,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:31:31

IODONTOSUL IODONTOSUL 150 4,93 739,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

IODONTOSUL IODONTOSUL 150 4,90 735,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:27:40

pasta maquira / maquira 150 10,29 1.543,50 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:08:25

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

150 10,31 1.546,50 Sim

0116 - PEÇA RETA INTRA 1.1 C/ GIRO DE ANEL REFRIGERADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:12:19

PEÇA RETA
INTRA 1.1 C/
GIRO DE ANEL
REFR

DENTSCLER 5 700,00 3.500,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:33

SCHUSTER SCHUSTER 5 3.000,00 15.000,00 Sim
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RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:39:16

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

5 1.384,67 6.923,35 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:34:00

NSK NSK 5 1.284,67 6.423,35 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:09

PR 01 C SPRAY DENTFLEX 5 863,56 4.317,80 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:32:22

DX DX 5 535,50 2.677,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DX DX 5 734,65 3.673,25 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:28:05

peça reta d700 / alliage 5 1.380,00 6.900,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:08:55

DX DX INDÚSTRIA
COMÉRCIO
importação E
EXPOR

5 1.384,67 6.923,35 Sim

0117 - PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:12:40

PEDRA PARA
AFIAR
INSTRUMENTAL

AAF DO BRASIL 5 66,08 330,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:33

IODONTOSUL IODONTOSUL 5 80,00 400,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:39:50

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

5 82,35 411,75 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:34:16

GOLGRAN GOLGRAN 5 82,35 411,75 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:07

GOLGRAN GOLGRAN 5 23,90 119,50 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 5 45,35 226,75 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:33:09

IODONTOSUL IODONTOSUL 5 25,33 126,65 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:28:23

pedra golgran / golgran 5 82,00 410,00 Sim

0118 - PEDRA POMES 1KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:13:01

PEDRA POMES
1KG

ASFER 50 6,86 343,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:33

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 30,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:41:07

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 11,37 568,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:35:38

GOLGRAN GOLGRAN 50 11,37 568,50 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:33:51

QUIMIDROL QUIMIDROL 50 5,81 290,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 13,00 650,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:28:42

pedra asfer/asfer 50 11,00 550,00 Sim

0119 - PINÇA PARA ALGODÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:13:23

PINÇA PARA
ALGODÃO

SE 50 13,44 672,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:32

KONNEN KONNEN 50 20,00 1.000,00 Sim
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FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:44:51

PINÇA PARA
ALGODÃO

FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

50 55,00 2.750,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:42:44

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 27,44 1.372,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:35:53

GOLGRAN GOLGRAN 50 27,44 1.372,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:06

LINHA GG GOLGRAN 50 17,17 858,50 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

ABC ABC 50 11,43 571,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:34:31

GOLGRAN GOLGRAN 50 18,97 948,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

GOLGRAN GOLGRAN 50 21,03 1.051,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:29:02

pinça abc / abc 50 27,00 1.350,00 Sim

0120 - PLACA DE VIDRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:13:43

PLACA DE VIDRO ORTOCENTRAL 50 18,20 910,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:32

PREVEN PREVEN 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:43:49

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 17,63 881,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:36:05

GOLGRAN GOLGRAN 50 17,63 881,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:06

GOLGRAN GOLGRAN 50 16,58 829,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 50 15,80 790,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:35:11

DAUFENBACH DAUFENBACH 50 12,87 643,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 24,30 1.215,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:29:21

placa dms / dms 50 17,50 875,00 Sim

0121 - PONTA DE ASPIRAÇÃO DE ENDO PONTA GROSSA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:14:23

PONTA DE
ASPIRAÇÃO DE
ENDO PONTA
GROSSA

ORTOCENTRAL 50 10,08 504,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:31

KONNEN KONNEN 50 30,00 1.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:44:30

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 60,20 3.010,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:39:38

GOLGRAN GOLGRAN 50 58,20 2.910,00 Sim

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:36:35

ULTRADENT ULTRADENT 50 86,41 4.320,50 Sim

0122 - PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:14:46

PONTA DE
PAPEL
ABSORVENTE 1ª
SÉRIE

INJECTA 50 33,60 1.680,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:31

META INJECTA 50 50,00 2.500,00 Sim
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RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:45:11

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 41,55 2.077,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:39:53

GOLGRAN GOLGRAN 50 40,55 2.027,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:05

DENTSPLY DENTSPLY 50 34,55 1.727,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:37:24

TANARI TANARI 50 46,58 2.329,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:30:37

ponta tanariman /
tanariman

50 41,00 2.050,00 Sim

0123 - PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:15:08

PONTA DE
PAPEL
ABSORVENTE 2ª
SÉRIE

INJECTA 50 33,60 1.680,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:30

META INJECTA 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:45:42

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 41,55 2.077,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:40:05

GOLGRAN GOLGRAN 50 40,55 2.027,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:04

DENTSPLY DENTSPLY 50 34,55 1.727,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:38:09

DENTSPLY DENTSPLY 50 47,19 2.359,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:30:22

ponta tanariman /
tanariman

50 41,00 2.050,00 Sim

0124 - PORTA AGULHA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:15:28

PORTA AGULHA 6B INVENT 20 47,60 952,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:29

MARYAM MARYAM 20 100,00 2.000,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:45:42

PORTA AGULHA FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

20 140,00 2.800,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:46:32

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

20 126,47 2.529,40 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:40:18

MAYOHEGAR MAYOHEGAR 20 116,47 2.329,40 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:22

GOLGRAN GOLGRAN 20 55,02 1.100,40 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

ABC ABC 20 36,02 720,40 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:38:51

ABC ABC 20 39,47 789,40 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

FAVA FAVA 20 137,55 2.751,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:31:10

porta agulha abc / abc 20 126,00 2.520,00 Sim

0125 - PORTA AGULHA MATHIE 11 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:15:51

PORTA AGULHA
MATHIE 11 CM

6B INVENT 10 65,80 658,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:29

MARYAM MARYAM 10 100,00 1.000,00 Sim
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FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:46:17

PORTA AGULHA
MATHIE 11 CM

FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

10 145,00 1.450,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:47:10

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

10 102,80 1.028,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:40:35

MAYOHEGAR MAYOHEGAR 10 100,80 1.008,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:04

GOLGRAN GOLGRAN 10 93,37 933,70 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

ABC ABC 10 69,87 698,70 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:39:33

ABC ABC 10 95,40 954,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

FAVA FAVA 10 137,55 1.375,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:31:28

porta agulha abc / abc 10 102,00 1.020,00 Sim

0126 - PORTA AMALGAMA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:16:19

PORTA
AMALGAMA
PLASTICO

MAQUIRA 20 20,44 408,80 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:28

MAQUIRA MAQUIRA 20 20,00 400,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:47:44

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

20 79,67 1.593,40 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:40:48

GOLGRAN GOLGRAN 20 69,67 1.393,40 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:03

MAQUIRA MAQUIRA 20 18,33 366,60 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

ABC ABC 20 26,20 524,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:40:26

MAQUIRA MAQUIRA 20 15,91 318,20 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:31:46

porta abc / abc 20 79,00 1.580,00 Sim

0127 - PORTA MATRIZ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:16:54

PORTA MATRIZ PRATA 20 50,40 1.008,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:28

KONNEN KONNEN 20 50,00 1.000,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:46:57

PORTA MATRIZ FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

20 135,00 2.700,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:48:09

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

20 52,47 1.049,40 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:40:57

GOLGRAN GOLGRAN 20 52,47 1.049,40 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:03

GOLGRAN GOLGRAN 20 41,83 836,60 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

ABC ABC 20 28,27 565,40 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:41:06

ABC ABC 20 42,96 859,20 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:32:06

porta matriz abc / abc 20 52,00 1.040,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:09:44

GOLGRAN GOLGRAN
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

20 52,47 1.049,40 Sim
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0128 - POSICIONADOR DE RX
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:17:15

POSICIONADOR
DE RX

MAQUIRA 5 93,80 469,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:27

MAQUIRA MAQUIRA 5 100,00 500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:48:40

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

5 145,80 729,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:41:10

GOLGRAN GOLGRAN 5 145,80 729,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:03

CONE QUIMICO MAQUIRA 5 53,75 268,75 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 5 72,25 361,25 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:41:47

MAQUIRA MAQUIRA 5 101,05 505,25 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:32:26

rx maquira / maquira 5 145,00 725,00 Sim

0129 - PRIME BOND
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:17:37

PRIME BOND DENTSPLY 15 29,96 449,40 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:27

PRIME BOND DENTSPLY 15 80,00 1.200,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:49:09

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

15 43,33 649,95 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:41:22

GOLGRAN GOLGRAN 15 43,33 649,95 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:03

PRIME BOND 2.1 DENTSPLY 15 29,03 435,45 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 15 43,32 649,80 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:42:25

DENTSPLY DENTSPLY 15 250,02 3.750,30 Sim

0130 - RCO PARA ISOLAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:18:02

RCO PARA
ISOLAMENTO

LYSANDA 10 12,18 121,80 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:53:26

MAQUIRA MAQUIRA 10 30,00 300,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:49:40

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

10 130,70 1.307,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:41:32

GOLGRAN GOLGRAN 10 130,70 1.307,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:21

ANGELUS ANGELUS 10 10,71 107,10 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:43:13

MAQUIRA MAQUIRA 10 15,66 156,60 Sim

0131 - RESINA A2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:18:34

RESINA A2 BIODINAMICA 70 14,70 1.029,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:14

MASTER FILL BIODINAMICA 70 80,00 5.600,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:50:43

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 50,87 3.560,90 Sim
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A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:45:38

COLTENE COLTENE 70 50,87 3.560,90 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:16:34

UNIDADE BIODINAMICA 70 50,80 3.556,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:02

APPLIC MAQUIRA 70 13,91 973,70 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 70 14,39 1.007,30 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:44:16

DFL DFL 70 15,13 1.059,10 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 70 11,74 821,80 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:32:55

resina biodinamica /
biodinamica

70 50,00 3.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:12:31

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

70 50,87 3.560,90 Sim

0132 - RESINA A3
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:18:52

RESINA A3 BIODINAMICA 70 14,70 1.029,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:13

MASTER FILL BIODINAMICA 70 80,00 5.600,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:51:37

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 50,87 3.560,90 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:45:49

COLTENE COLTENE 70 50,87 3.560,90 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:16:02

UNIDADE BIODINAMICA 70 50,80 3.556,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:02

APPLIC MAQUIRA 70 13,91 973,70 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 70 14,21 994,70 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:45:34

DFL DFL 70 15,13 1.059,10 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 70 11,74 821,80 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:33:12

resina biodinamica /
biodinamica

70 50,00 3.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:12:43

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

70 50,87 3.560,90 Sim

0133 - RESINA A3,5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:19:15

RESINA A3,5 BIODINAMICA 70 14,70 1.029,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:11

MASTER FILL BIODINAMICA 70 80,00 5.600,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:52:41

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 50,87 3.560,90 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:46:02

COLTENE COLTENE 70 50,87 3.560,90 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:16:27

UNIDADE BIODINAMICA 70 50,80 3.556,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:02

APPLIC MAQUIRA 70 13,91 973,70 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 70 50,86 3.560,20 Não
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HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:46:38

DFL DFL 70 15,13 1.059,10 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 70 11,74 821,80 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:34:36

resina biodinamica /
biodinamica

70 50,00 3.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:12:55

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

70 50,87 3.560,90 Sim

0134 - RESINA A4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:19:32

RESINA A4 BIODINAMICA 70 14,70 1.029,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:11

MASTER FILL BIODINAMICA 70 80,00 5.600,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:53:19

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 50,87 3.560,90 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:46:17

COLTENE COLTENE 70 50,87 3.560,90 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:16:58

UNIDADE BIODINAMICA 70 50,80 3.556,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:02

APPLIC MAQUIRA 70 13,91 973,70 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 70 50,86 3.560,20 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:47:17

DFL DFL 70 15,13 1.059,10 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 70 11,74 821,80 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:34:38

resina biodinamica /
biodinamica

70 50,00 3.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:13:07

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

70 50,87 3.560,90 Sim

0135 - RESINA B1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:19:49

RESINA B1 BIODINAMICA 70 14,70 1.029,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:10

MASTER FILL BIODINAMICA 70 80,00 5.600,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:54:19

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 50,87 3.560,90 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:46:28

COLTENE COLTENE 70 50,87 3.560,90 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:17:21

UNIDADE BIODINAMICA 70 50,80 3.556,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:01

APPLIC MAQUIRA 70 13,91 973,70 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 70 50,86 3.560,20 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:47:53

DFL DFL 70 15,13 1.059,10 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 70 11,74 821,80 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:34:41

resina biodinamica /
biodinamica

70 50,00 3.500,00 Sim
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PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:13:20

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

70 50,87 3.560,90 Sim

0136 - RESINA B2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:20:08

RESINA B2 BIODINAMICA 70 14,70 1.029,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:10

MASTER FILL BIODINAMICA 70 80,00 5.600,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:54:48

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 50,87 3.560,90 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:46:40

COLTENE COLTENE 70 50,87 3.560,90 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:17:43

UNIDADE BIODINAMICA 70 50,80 3.556,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:01

APPLIC MAQUIRA 70 13,91 973,70 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 70 50,86 3.560,20 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:48:37

DFL DFL 70 15,13 1.059,10 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 70 11,74 821,80 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:34:53

resina biodinamica /
biodinamica

70 50,00 3.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:13:37

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

70 50,87 3.560,90 Sim

0137 - RESINA C1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:20:27

RESINA C1 BIODINAMICA 70 14,70 1.029,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:09

MASTER FILL BIODINAMICA 70 80,00 5.600,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:55:24

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

70 50,87 3.560,90 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:46:51

COLTENE COLTENE 70 50,87 3.560,90 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:18:07

UNIDADE BIODINAMICA 70 50,80 3.556,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:20

MASTER FILL BIODINAMICA 70 15,32 1.072,40 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:49:20

DFL DFL 70 15,13 1.059,10 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 70 11,74 821,80 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:35:04

resina biodinamica /
biodinamica

70 50,00 3.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:13:52

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

70 50,87 3.560,90 Sim

0138 - RESINA C2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:20:46

RESINA C2 BIODINAMICA 50 14,70 735,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:09

MASTER FILL BIODINAMICA 50 80,00 4.000,00 Sim
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RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:55:59

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 50,87 2.543,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:47:43

COLTENE COLTENE 50 50,87 2.543,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:18:41

UNIDADE BIODINAMICA 50 50,80 2.540,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:01

APPLIC MAQUIRA 50 13,91 695,50 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 50 50,86 2.543,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:50:16

DFL DFL 50 15,13 756,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 50 11,74 587,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:35:14

resina biodinamica /
biodinamica

50 50,00 2.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:14:07

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

50 50,87 2.543,50 Sim

0139 - RESINA C3
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:21:04

RESINA C3 BIODINAMICA 50 14,70 735,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:09

MASTER FILL BIODINAMICA 50 80,00 4.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:57:25

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 50,87 2.543,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:47:53

COLTENE COLTENE 50 50,87 2.543,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:19:15

UNIDADE BIODINAMICA 50 50,80 2.540,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:01

ORION DFL 50 17,53 876,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:50:56

DFL DFL 50 15,13 756,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 50 11,74 587,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:35:24

resina biodinamica /
biodinamica

50 50,00 2.500,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:14:19

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

50 50,87 2.543,50 Sim

0140 - RESINA C4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:21:22

RESINA C4 BIODINAMICA 50 14,70 735,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:08

MASTER FILL BIODINAMICA 50 80,00 4.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:57:49

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 50,87 2.543,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:48:06

COLTENE COLTENE 50 50,87 2.543,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:19:37

UNIDADE BIODINAMICA 50 50,80 2.540,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:00

ORION DFL 50 17,53 876,50 Não

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

BIODINAMICA BIODINAMICA 50 11,74 587,00 Sim
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PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:14:32

MAQUIRA MAQUIRA
INDÚSTRIA DE
PRODUTOS
ODONTOLÓGI

50 50,87 2.543,50 Sim

0141 - REVELADOR DE PLACAS (LIQUIDO) 10 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:24:08

REVELADOR DE
PLACAS
(LIQUIDO) 10 ML

AAF DO BRASIL 10 8,68 86,80 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:08

IODONTOSUL IODONTOSUL 10 15,00 150,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:58:29

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

10 38,50 385,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:51:56

GOLGRAN GOLGRAN 10 38,50 385,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:20

VISUPLAC MAQUIRA 10 6,73 67,30 Não

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:35:56

revelador biodinamica /
biodinamica

10 38,00 380,00 Sim

0142 - REVELADOR RAIO X 475ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:24:32

REVELADOR
RAIO X 475ML

DPC BRASIL 5 13,30 66,50 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:08

IODONTOSUL IODONTOSUL 5 20,00 100,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:58:58

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

5 61,33 306,65 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:52:14

GOLGRAN GOLGRAN 5 61,33 306,65 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

OMNI OMNI 5 5,51 27,55 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:54:12

IODONTOSUL IODONTOSUL 5 12,75 63,75 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:36:21

revelador carestrean
/carestrean

5 61,00 305,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:15:08

IODONTOSUL SOUZA &
LEONARDI LTDA

5 61,33 306,65 Sim

0143 - ROLETE DE ALGODÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:25:00

ROLETE DE
ALGODÃO C/100

SSPLUS 700 3,92 2.744,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:08

SS PLUS SS PLUS 700 5,00 3.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
13:59:33

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

700 4,97 3.479,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:52:25

SOFTPLUS SOFTPLUS 700 4,97 3.479,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:20:17

PACOTE SSPLUS 700 4,95 3.465,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:19

SSPLUS SSPLUS 700 3,48 2.436,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

CREMER SA CREMER SA 700 4,23 2.961,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:55:50

SSPLUS SSPLUS 700 3,89 2.723,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

SOFT PLUS SOFT PLUS 700 3,40 2.380,00 Sim
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P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:36:39

rolete ssplus/ssplus 700 4,90 3.430,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:15:40

SS PLUS BIODONT
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO

700 4,97 3.479,00 Sim

0144 - SEDA 3.0
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:25:23

SEDA 3.0 TECHNEW 30 66,50 1.995,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:07

TECHNEW TECHNEW 30 80,00 2.400,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
14:00:06

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

30 58,67 1.760,10 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:52:36

TECHNEW TECHNEW 30 58,67 1.760,10 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:19

TECHNEW TECHNEW 30 59,84 1.795,20 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

SHALON SHALON 30 56,71 1.701,30 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:56:36

BEST CARE BEST CARE 30 47,04 1.411,20 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

PROCARE PROCARE 30 60,75 1.822,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:37:04

fio seda procare / procare 30 58,50 1.755,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:16:09

SHALON Shalon Fios
Cirurgicos Ltda

30 58,67 1.760,10 Sim

0145 - SERINGA CARPULE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:25:44

SERINGA
CARPULE

ICE 50 58,80 2.940,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:07

KONNEN KONNEN 50 50,00 2.500,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:48:02

SERINGA
CARPULE

FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

50 170,00 8.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
14:00:32

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 96,57 4.828,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:52:47

GOLGRAN GOLGRAN 50 96,57 4.828,50 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:20:59

UNIDADE FAVA 50 96,57 4.828,50 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:19

GOLGRAN GOLGRAN 50 89,43 4.471,50 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FAVA FAVA 50 81,66 4.083,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:57:32

GOLGRAN GOLGRAN 50 62,68 3.134,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:37:27

seringa golgran / golgran 50 96,57 4.828,50 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:16:39

GOLGRAN GOLGRAN
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

50 96,57 4.828,50 Sim

0146 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:26:04

SERINGA
DESCARTÁVEL
20 ML

DESCARPACK 600 1,12 672,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:07

DESCARPACK DESCARPACK 600 5,00 3.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
14:01:04

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

600 1,93 1.158,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:52:57

PROCARE PROCARE 600 1,93 1.158,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:21:28

UNIDADE SR 600 1,90 1.140,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

S.R S.R 600 0,72 432,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:58:09

DESCARPACK DESCARPACK 600 0,90 540,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

DESCARPACK DESCARPACK 600 0,91 546,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:37:49

seringa procare / procare 600 1,90 1.140,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:17:03

SR SALDANHA
RODRIGUES
LTDA

600 1,00 600,00 Sim

0147 - SORO FISIOLÓGICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:26:29

SORO
FISIOLÓGICO
250ML

EQUIPLEX 500 6,44 3.220,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:06

EUROFARMA EUROFARMA 500 20,00 10.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
14:01:31

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

500 8,57 4.285,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:53:11

EKUIPELX EKUIPELX 500 8,57 4.285,00 Sim

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

FRESENIUSK FRESENIUSK 500 3,66 1.830,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
17:59:21

EUROFARMA EUROFARMA 500 6,05 3.025,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

HALEXISTAR HALEXISTAR 500 8,20 4.100,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:17:39

FRESENIUS FRESENIUS KABI
BRASIL LTDA

500 8,57 4.285,00 Sim

0148 - SUGADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:27:02

SUGADOR
DESCARTAVEL
C/40

SSPLUS 700 14,00 9.800,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:06

MAXCLEAN SS PLUS 700 20,00 14.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
14:01:57

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

700 30,63 21.441,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:53:25

AG AG 700 28,00 19.600,00 Sim

Casmed Com. de Art.
medicos e
Medicamentos Hosp.
ltda. me

07.332.016/0001-
40

01/02/2022 -
15:22:04

PACOTE SSPLUS 700 30,60 21.420,00 Não

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:19

MAXCLEAN SSPLUS 700 11,84 8.288,00 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 700 30,62 21.434,00 Não
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HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
18:00:17

SSPLUS SSPLUS 700 12,73 8.911,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

QLB SUGPLUS QLB SUGPLUS 700 13,00 9.100,00 Sim

Up dent Importação e
Exportação Comercial
Ltda

20.306.488/0001-
97

01/02/2022 -
21:52:27

A&G A&G / ANDRADE
GOMES IND COM
ARTEFATOS PL

700 20,00 14.000,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:38:12

sugador ssplus/ssplus 700 30,00 21.000,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:18:15

SS PLUS BIODONT
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO

700 30,63 21.441,00 Sim

0149 - TARTARITE VIDRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:27:23

TARTARITE
VIDRO

IODONTOSUL 50 32,20 1.610,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:06

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
14:02:36

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 36,01 1.800,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:53:37

GOLGRAN GOLGRAN 50 36,01 1.800,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:18

TARTARIT IODONTOSUL 50 36,44 1.822,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
18:01:56

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 35,75 1.787,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

IODONTOSUL IODONTOSUL 50 39,56 1.978,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:38:32

tartarite iodontosul
/iodontosul

50 36,00 1.800,00 Sim

0150 - TESOURA CIRURGICA INOX
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:27:45

TESOURA
CIRURGICA INOX

6B INVENT 30 23,24 697,20 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:06

MARYAM MARYAM 30 80,00 2.400,00 Sim

FATO IMPORTADORA
E EXPORTADORA DE
INSTRUMENTOS
CIRURGICOS

26.043.097/0001-
03

31/01/2022 -
08:49:10

TESOURA
CIRURGICA INOX

FATO
INSTRUMENTOS
/ QAYUM AND
ELAHISONS

30 98,00 2.940,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
14:03:18

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

30 73,19 2.195,70 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:53:47

GOLGRAN GOLGRAN 30 73,19 2.195,70 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:37:18

GOLGRAN GOLGRAN 30 54,31 1.629,30 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

GOLGRAN GOLGRAN 30 35,00 1.050,00 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
18:02:36

ABC ABC 30 36,30 1.089,00 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

FAVA FAVA 30 62,73 1.881,90 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:38:51

tesoura golgran / golgran 30 73,00 2.190,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:18:48

GOLGRAN GOLGRAN
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
INSTRUME

30 73,19 2.195,70 Sim

0151 - TIRAS DE LIXA DE ACABAMENTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:28:11

TIRAS DE LIXA
DE
ACABAMENTO

MICRODONT 50 9,66 483,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:06

BIODINAMICA BIODINAMICA 50 20,00 1.000,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
14:04:14

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 37,23 1.861,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:55:29

GOLGRAN GOLGRAN 50 37,23 1.861,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:00

MAQUIRA MAQUIRA 50 10,23 511,50 Não

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-
63

01/02/2022 -
17:03:22

MAQUIRA MAQUIRA 50 6,69 334,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
18:03:27

AAF AAF 50 11,31 565,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

TDV TDV 50 44,05 2.202,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:39:19

tira aff / aff 50 37,00 1.850,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:19:18

IODONTOSUL SOUZA &
LEONARDI LTDA

50 37,23 1.861,50 Sim

0152 - TIRA DE LIXA METAL B
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:28:31

TIRA DE LIXA
METAL B

INJECTA 50 10,60 530,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:06

AAF AAF 50 15,00 750,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
14:04:42

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 19,83 991,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:55:42

GOLGRAN GOLGRAN 50 19,83 991,50 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:19:45

IODONTOSUL SOUZA &
LEONARDI LTDA

50 19,83 991,50 Sim

0153 - TIRAS DE POLIÉSTER
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:28:52

TIRAS DE
POLIÉSTER

K-DENT 50 1,82 91,00 Sim

Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:05

K-DENT QUIMIDROL 50 5,00 250,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
14:05:25

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 6,10 305,00 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:55:51

GOLGRAN GOLGRAN 50 6,10 305,00 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:00

MAQUIRA MAQUIRA 50 2,19 109,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
18:04:16

QUIMIDROL QUIMIDROL 50 2,07 103,50 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:39:40

tira quimidrol
/quimidrol

50 6,00 300,00 Sim

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA

16.647.278/0001-
95

02/02/2022 -
02:20:09

IODONTOSUL SOUZA &
LEONARDI LTDA

50 6,10 305,00 Sim

0154 - VERNIZ COM FLUOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

PERFIL HOSPITALAR
LTDA

19.430.036/0001-
33

26/01/2022 -
15:29:15

VERNIZ COM
FLUOR

FGM 50 29,40 1.470,00 Sim
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Elisvândia Matos Donini
EIRELI*

13.547.970/0001-
53

27/01/2022 -
16:54:05

DUOFLUORID FGM 50 50,00 2.500,00 Sim

RODRIGUES SENA
COMERCIO DE E.P.I
LTDA

37.555.200/0001-
10

31/01/2022 -
14:05:48

DENTAL
CREMER

DENTAL
CREMER

50 53,55 2.677,50 Sim

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-
38

01/02/2022 -
11:56:01

GOLGRAN GOLGRAN 50 53,55 2.677,50 Sim

Emige Materiais
Odontológicos Ltda

71.505.564/0001-
24

01/02/2022 -
16:36:00

DUOFLUORID FGM 50 34,77 1.738,50 Não

HIPERFAR MATERIAIS
HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS
LTDA*

36.028.477/0001-
22

01/02/2022 -
18:05:08

SSPLUS SSPLUS 50 60,59 3.029,50 Sim

P G LIMA COM EIRELI-
EPP

23.493.764/0001-
61

01/02/2022 -
20:46:15

SS WHITE SS WHITE 50 80,10 4.005,00 Sim

P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

07.606.575/0001-
00

01/02/2022 -
22:39:59

verniz sswhite / sswhite 50 53,00 2.650,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Emige Materiais Odontológicos Ltda 71.505.564/0001-24 90 dias

VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 03.959.575/0001-24 30 dias

F Cardoso & Cia Ltda 04.949.905/0001-63 90 dias

P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME 07.606.575/0001-00 90 dias

Casmed Com. de Art. medicos e Medicamentos Hosp. ltda. me 07.332.016/0001-40 90 dias

Elisvândia Matos Donini EIRELI 13.547.970/0001-53 30 dias

STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11.388.997/0001-15 60 dias

Up dent Importação e Exportação Comercial Ltda 20.306.488/0001-97 90 dias

PERFIL HOSPITALAR LTDA 19.430.036/0001-33 90 dias

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.647.278/0001-95 90 dias

P G LIMA COM EIRELI-EPP 23.493.764/0001-61 90 dias

FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS 26.043.097/0001-03 90 dias

M. S. O. PROTEGE EIRELI 30.692.250/0001-09 90 dias

HIPERFAR MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 36.028.477/0001-22 60 dias

RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA 37.555.200/0001-10 90 dias

A L CORDEIRO EIRELI 26.833.831/0001-38 90 dias

Lances Enviados
0001 - ABRIDOR DE BOCA INFANTIL
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:08:56 8,61 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:05 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 11:12:59 17,33 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:29:48 17,33 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:15:55 6,41 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:17 7,58 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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01/02/2022 - 17:03:22 17,32 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:14 7,11 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:45:52 17,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:36:25 7,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:37:06 6,50 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:37:16 6,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:37:21 5,47 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 10:37:41 6,15 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:37:44 6,37 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:37:47 6,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:39:47 15,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:40:54 5,46 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:41:35 5,92 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

0002 - ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:09:27 2,10 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:05 5,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 11:13:26 11,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:30:07 10,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:40:22 11,40 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02
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01/02/2022 - 15:55:54 4,91 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:17 2,20 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 11,43 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:14 5,07 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:46:24 11,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:07:18 11,44 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:37:16 2,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:37:19 6,50 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:37:53 3,90 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 10:37:57 1,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:39:50 9,89 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:40:48 1,49 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:41:36 1,46 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:41:49 5,72 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:42:03 1,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0003 - ADESIVO DENTAL ESMALTE E DENTINA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:09:55 14,84 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:04 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 11:14:56 42,91 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 22:30:29 37,91 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:56:41 28,53 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:16 14,59 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 42,90 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:14 20,67 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:46:49 42,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:07:32 42,91 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:36:36 14,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:37:16 13,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:37:36 15,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:38:02 15,90 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 10:38:05 13,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:38:08 12,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:39:26 12,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:39:29 11,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:39:54 39,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:40:15 11,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:40:18 10,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:40:45 10,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:40:48 10,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 72 de 652

02/02/2022 - 10:41:06 10,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:41:28 10,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:42:17 10,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:42:38 10,47 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:43:04 10,48 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:09 10,46 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0004 - ÁGUA DESTILADA 5LTS
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:10:21 22,50 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:04 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:03:59 8,25 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:30:45 8,25 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:41:33 15,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02
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01/02/2022 - 15:31:39 12,73 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 18,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:14 16,96 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 10:38:13 13,05 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 10:38:16 12,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:41:22 8,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0005 - AGULHA 25 X 7
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:10:45 0,28 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:04 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:04:20 0,95 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:31:01 0,95 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:43:20 0,94 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 15:35:53 0,15 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 0,94 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:21:20 17,00 (proposta) 03.959.575/0001-24 - VISAN
ASSESSORIA E PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI EPP

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 01:07:51 0,95 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:39:58 0,59 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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02/02/2022 - 10:41:16 0,27 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:41:54 0,20 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:42:23 0,19 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:42:56 0,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:43:15 0,17 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:18 0,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:43:43 0,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:46 0,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:44:06 0,13 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 10:44:09 0,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:44:27 0,11 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0006 - AGULHA GENGIVAL CURTA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:11:14 61,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:03 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:04:53 77,86 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:31:29 67,86 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:43:51 77,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 15:36:41 51,78 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:15 65,37 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 77,85 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:14 88,50 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:48:17 77,86 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:08:09 77,86 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:37:16 61,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:38:09 59,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:38:12 58,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:38:29 68,08 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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02/02/2022 - 10:38:37 58,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:38:42 57,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:38:48 57,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:38:51 56,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:39:32 55,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:39:35 54,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:39:43 52,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:39:46 44,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:39:50 51,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:39:55 43,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:40:02 71,59 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:41:28 42,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:42:01 41,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:42:29 43,39 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:42:39 41,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:03 41,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 10:43:26 41,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:30 41,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:43:48 41,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:51 41,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:44:11 41,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:44:15 40,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:44:35 40,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:44:39 40,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 10:45:00 40,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:45:04 40,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:45:21 40,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:45:24 40,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:45:36 40,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:45:40 40,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:46:16 40,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:47:32 39,95 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:47:47 39,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 10:48:18 39,89 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:48:24 39,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:48:28 39,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:48:32 39,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:48:45 38,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:48:49 38,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:49:02 38,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:49:06 38,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:49:13 38,50 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:49:16 38,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 10:49:44 38,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:49:47 38,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:50:45 38,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:50:49 37,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:51:25 37,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:51:28 37,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:51:51 37,96 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:51:56 37,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:52:29 37,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 10:52:33 37,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:52:51 37,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:52:55 36,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:53:10 36,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:53:15 35,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:53:32 35,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:54:34 40,30 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

0007 - AGULHA GENGIVAL LONGA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:11:41 61,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:02 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 09:50:22 75,25 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 22:32:11 67,86 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:37:30 51,78 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:15 65,37 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 77,85 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:14 88,50 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:48:42 77,86 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:08:22 77,86 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:37:16 61,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:38:17 59,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:38:20 58,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:38:34 68,08 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 10:38:43 58,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:38:46 57,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:38:53 57,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:38:57 56,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:39:36 55,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:39:40 54,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:39:46 52,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:39:50 51,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:39:53 44,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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02/02/2022 - 10:39:59 43,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:40:06 71,59 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:41:34 42,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:42:05 41,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:42:41 43,92 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:42:44 41,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:06 41,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:43:31 41,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:35 41,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:43:53 41,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:57 41,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 10:44:16 41,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:44:19 40,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:44:42 40,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:44:46 40,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:45:05 40,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:45:09 40,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:45:26 40,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:45:30 40,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 10:45:43 40,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:45:46 40,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:46:20 40,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:47:26 39,95 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:47:51 39,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:48:23 39,89 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:48:27 39,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:48:37 39,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:48:41 39,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:49:00 39,75 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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02/02/2022 - 10:49:03 39,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:49:07 39,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:49:10 39,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:49:36 39,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:49:39 39,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:50:04 39,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:50:07 39,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:51:18 39,58 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:51:21 39,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 10:51:34 39,56 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:51:37 39,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:52:06 39,54 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:52:09 39,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:52:36 39,52 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:52:46 39,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:53:01 39,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:53:04 39,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 10:53:24 39,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:53:27 38,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:53:39 38,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:53:43 37,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 10:54:03 35,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:54:41 40,30 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

0008 - AGULHA PARA ANESTESIA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:13:12 221,20 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:02 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:06:30 98,86 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:32:23 88,86 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:37:14 65,37 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 10:36:51 158,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:41:42 64,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:41:46 63,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:42:51 63,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:42:54 63,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:43:37 63,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:40 63,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:43:59 63,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:44:03 62,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:44:20 62,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:44:23 61,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 10:44:50 61,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:44:53 61,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:45:12 61,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:45:17 60,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:45:31 60,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:45:34 59,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:45:48 59,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:45:51 58,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:46:24 58,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:46:27 57,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 10:46:45 57,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:46:48 56,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:47:06 55,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:47:09 54,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:47:25 54,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:47:31 54,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:47:56 54,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:47:59 54,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:48:22 54,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:48:25 54,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 10:48:50 54,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:48:53 54,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:49:13 54,48 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:49:16 54,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:49:30 54,46 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:49:33 54,45 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:50:59 54,44 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:51:03 54,43 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:51:41 54,42 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:51:45 54,41 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 10:52:13 54,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:52:16 54,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:52:43 54,37 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:52:47 54,36 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:53:06 54,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:53:10 53,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:53:18 53,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:53:21 52,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:53:44 50,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:53:47 49,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 10:54:08 49,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:54:11 48,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:54:41 48,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:54:44 47,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:54:58 46,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:55:02 45,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:55:27 44,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0009 - ÁLCOOL 70% 1000 ML
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:13:33 11,90 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:01 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:07:08 11,38 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:32:39 10,38 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 14:44:43 11,35 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 15:38:17 17,90 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 12,14 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:14 10,19 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:49:17 11,38 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:08:39 11,38 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:37:18 10,10 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:38:45 9,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 10:39:05 8,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:40:07 7,70 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:40:26 10,39 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:40:29 7,84 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 10:41:47 7,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:15 7,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0010 - ÁLCOOL 96% 1000 ML
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:13:53 12,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:01 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:08:31 12,75 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 22:32:53 10,75 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:39:07 19,96 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 13,66 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 10,19 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:49:35 12,75 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:08:51 12,75 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:37:27 10,10 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:38:50 9,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 10:39:13 8,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:40:17 9,10 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:40:33 7,84 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 10:40:37 11,79 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:41:53 7,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 10:43:17 7,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0011 - AMALGAMA EM CAPSULAS DUAS PORÇÕES
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:18:40 285,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:00 300,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:09:30 646,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 22:34:47 546,00 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:40:19 292,03 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:13 229,85 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 21:50:03 646,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:13:19 646,00 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:58:19 229,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:58:22 228,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:58:40 204,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:58:44 203,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:59:03 230,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 10:59:14 203,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:59:17 202,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:59:31 202,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:59:34 201,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:00:27 201,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:00:35 200,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:01:12 488,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:01:46 405,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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02/02/2022 - 11:06:05 200,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:06:08 199,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:06:23 199,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:06:27 199,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:07:22 199,80 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:07:25 199,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:07:33 199,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:07:36 198,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:07:55 198,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:07:59 197,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:08:23 197,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:08:27 196,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:08:36 196,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:08:39 195,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:08:47 194,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:08:50 193,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:09:38 190,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:09:41 189,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:09:49 180,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:09:52 179,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:10:42 179,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:10:45 178,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:11:27 178,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:11:30 177,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:11:53 177,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:11:56 176,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:12:10 176,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:12:25 175,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:12:42 175,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:12:45 174,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:13:07 174,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:13:10 173,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:13:25 173,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:13:28 173,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:13:48 173,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:13:52 173,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:14:12 170,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:14:15 169,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:14:36 168,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:14:39 167,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:14:55 166,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:14:58 165,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:15:15 165,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:15:18 165,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:15:36 164,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:15:39 163,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:15:57 160,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:16:00 159,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:16:17 157,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0012 - ANESTÉSICO LIDOSTESIM 2% SEM VASO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:20:18 119,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:00 200,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:10:06 91,17 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:35:11 81,17 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:44:01 108,66 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 90,03 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 01:13:44 91,17 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:58:33 85,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:01:15 88,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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02/02/2022 - 11:02:00 81,15 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:03:42 75,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:06:10 74,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:06:40 74,50 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:07:40 74,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:08:45 73,90 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:08:53 73,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:10:50 72,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:11:32 71,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:11:52 70,90 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:11:59 70,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:13:06 69,26 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:13:12 68,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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0013 - ANESTÉSICO LIDOSTESIM 3% COM VASO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:20:21 119,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:59 120,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:10:43 91,17 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:35:37 81,17 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:46:03 91,15 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 15:44:56 108,60 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:11 117,11 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 90,03 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:50:24 91,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:13:55 91,17 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:57:55 90,02 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:59:09 85,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 10:59:13 84,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:59:22 80,60 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:01:19 88,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:02:09 80,59 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:03:48 75,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:06:16 74,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:06:44 74,50 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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02/02/2022 - 11:07:50 74,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:08:26 74,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:08:42 73,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:08:49 72,90 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:09:43 72,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:11:11 71,90 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:11:38 71,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:11:56 70,90 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:12:05 70,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:13:10 69,26 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:13:17 68,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0014 - ANESTÉSICO TÓPICO
Data Valor CNPJ Situação
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26/01/2022 - 14:20:44 14,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:59 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:11:11 10,53 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:35:59 9,53 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:49:03 11,36 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:25 14,91 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 12,96 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:50:46 10,53 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:14:21 10,53 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:57:56 12,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 10:59:25 9,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:01:22 9,90 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:02:29 10,20 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:03:59 9,97 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:06:31 9,49 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:07:17 9,45 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:07:56 9,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0015 - AVENTAL DESCARTÁVEL
Data Valor CNPJ Situação
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26/01/2022 - 14:21:09 4,20 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:58 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:11:52 56,46 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:36:25 46,46 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:46:38 50,40 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 15:58:22 5,61 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:10 8,48 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 56,45 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:21:20 4,20 (proposta) 03.959.575/0001-24 - VISAN
ASSESSORIA E PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI EPP

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 4,03 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:51:06 56,46 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

01/02/2022 - 22:26:44 5,00 (proposta) 30.692.250/0001-09 - M. S. O.
PROTEGE EIRELI

Válido

02/02/2022 - 01:14:42 56,46 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:59:45 4,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:01:26 36,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:02:41 3,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:04:04 3,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:04:09 3,10 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:05:40 3,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 11:06:34 2,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:07:04 2,95 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:08:02 2,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:08:17 2,87 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:08:58 2,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:09:24 3,80 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:11:24 2,77 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:11:43 2,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0016 - BROCA 1011
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:21:33 4,62 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:58 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:12:26 15,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 22:36:48 14,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:47:23 15,44 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 15:59:27 3,28 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:09 3,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 15,43 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 21:51:25 15,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:15:04 15,44 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:59:52 3,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:00:21 2,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:00:34 2,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:00:37 2,62 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:00:40 2,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:00:54 2,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:01:08 2,43 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:01:15 2,42 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:01:29 13,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:03:38 3,20 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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02/02/2022 - 11:06:39 2,41 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:06:42 2,40 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:08:08 2,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:08:17 2,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:09:05 2,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:09:08 2,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:09:57 2,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:09:59 2,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:10:51 2,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0017 - BROCA 1012
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:21:53 4,62 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:57 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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31/01/2022 - 12:12:47 15,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:37:07 14,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:48:09 15,44 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:00:48 3,28 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:08 3,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 15,43 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 21:51:53 15,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:15:15 15,44 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 10:59:56 3,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:00:40 2,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:00:44 2,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:00:51 2,62 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:00:54 2,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:00:57 2,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:01:12 2,43 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:01:15 2,42 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:01:33 13,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:03:43 3,20 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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02/02/2022 - 11:06:44 2,41 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:07:11 2,40 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:08:12 2,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:08:17 2,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:09:12 2,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:09:15 2,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:10:02 2,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:10:06 2,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:10:54 2,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0018 - BROCA 1013
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:22:15 4,62 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:57 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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31/01/2022 - 12:13:43 15,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:37:26 14,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:48:37 15,44 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:01:24 3,28 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:06 3,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 15,43 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 21:52:14 15,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:15:25 15,44 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:00:01 3,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:00:40 2,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:00:44 2,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:00:54 2,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:00:57 2,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:01:00 2,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:01:08 2,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:01:18 2,43 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:01:21 2,42 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:01:36 13,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:03:49 3,20 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:07:00 2,41 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:07:10 2,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:07:13 2,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:08:16 2,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:08:20 2,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:09:18 2,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:09:21 2,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:10:08 2,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:10:11 2,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:11:00 2,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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26/01/2022 - 14:22:33 4,62 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:57 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:14:09 15,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:37:52 14,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:49:01 15,44 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:02:21 3,28 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:06 3,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 15,43 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 21:52:32 15,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:15:37 15,44 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:00:04 3,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:00:40 2,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:00:44 2,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:00:54 2,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:00:57 2,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:01:01 2,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 11:01:08 2,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:01:25 2,43 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:01:28 2,42 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:01:40 13,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:03:57 3,20 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:07:14 2,41 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:07:17 2,40 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:08:23 2,38 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:08:27 2,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:09:22 2,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:09:25 2,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:10:13 2,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:10:16 2,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:11:06 2,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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26/01/2022 - 14:22:51 4,62 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:56 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:14:37 15,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:38:10 14,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:49:25 15,44 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:02:55 3,28 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:05 3,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 15,43 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 21:52:47 15,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:15:47 15,44 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:00:08 3,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:00:39 2,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:00:42 2,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:00:55 2,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:00:58 2,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:01:01 2,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 11:01:08 2,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:01:43 13,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:02:23 2,43 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:02:26 2,42 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:04:06 3,20 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:07:23 2,41 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:07:27 2,40 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:08:27 2,39 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:08:31 2,38 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:09:27 2,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:09:31 2,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:10:21 2,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:10:25 2,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:11:12 2,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0021 - BROCA 1016
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:23:24 4,62 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:56 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:15:17 15,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:47:31 14,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:49:59 15,44 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:03:49 3,28 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:05 3,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 15,43 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 21:53:18 15,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:23:41 15,44 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:20:20 3,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:20:38 13,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:20:42 2,62 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:20:45 2,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:21:24 3,20 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:23:38 2,43 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:23:42 2,42 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:23:57 2,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:24:39 2,41 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:24:42 2,40 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:27:53 2,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:27:57 2,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:28:46 2,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:28:50 2,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:29:42 2,21 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:29:45 2,20 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:30:39 2,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:30:42 2,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:31:33 2,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0022 - BROCA 2195
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:23:40 4,62 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:56 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:16:24 15,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:47:44 14,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:50:50 15,44 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 21:53:41 15,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:26:05 15,44 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:20:42 13,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:21:00 2,42 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:21:30 3,20 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:21:47 3,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:27:58 2,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0023 - BROCA 2195 F
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:23:57 4,62 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:56 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:19:46 15,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 22:49:10 14,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:51:12 15,44 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 21:54:02 15,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:26:16 15,45 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:20:45 13,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:21:10 2,42 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:21:35 3,20 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:21:51 3,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:28:03 2,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0024 - BROCA CILINDRICA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:24:23 4,62 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:56 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:20:21 15,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:51:13 14,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:37:04 3,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 01:26:20 15,44 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:20:34 3,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:20:49 13,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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02/02/2022 - 11:21:56 13,49 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:28:07 2,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:28:11 2,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:28:51 2,97 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:28:54 2,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:29:55 2,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:29:58 2,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:30:07 2,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:30:10 2,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:30:49 2,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:30:52 2,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:31:38 2,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:31:41 2,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:31:49 2,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:31:52 2,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:32:23 2,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:32:26 2,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:32:43 2,55 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:32:46 2,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:33:04 2,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:33:07 2,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:33:40 2,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:33:43 2,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:34:22 2,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:34:25 2,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:34:49 2,38 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:34:52 2,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:35:25 2,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:35:29 2,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:35:50 2,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:35:53 2,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:36:02 2,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:36:05 2,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:36:13 2,18 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:36:16 2,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:36:23 2,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:36:28 2,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:36:39 2,13 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:36:42 2,12 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:36:50 2,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0025 - BROCA DE ACABAMENTO ENHACE
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:25:03 92,40 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:55 150,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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31/01/2022 - 12:20:54 213,14 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:51:52 200,14 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:04:55 214,74 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:03 88,79 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 21:54:25 213,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:20:52 88,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:20:55 87,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:21:24 172,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:22:11 87,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:22:16 86,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:22:27 185,78 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:22:47 85,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:22:50 84,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:23:53 82,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:23:56 81,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:24:35 80,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:24:38 79,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:24:58 75,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:25:01 74,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:25:26 70,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 11:25:29 69,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:25:47 68,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:25:51 67,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:26:04 66,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:29:00 65,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:29:17 64,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:30:00 63,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0026 - BROCA EM CHAMA 3118
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:25:27 4,62 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:55 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:21:30 16,63 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:52:29 15,63 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:05:51 3,28 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:03 3,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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01/02/2022 - 17:03:22 16,62 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 21:54:44 16,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:26:31 16,63 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:20:59 3,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:21:47 2,62 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:21:50 2,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:22:03 3,20 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:22:22 15,20 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:23:55 2,50 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:23:58 2,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:24:03 2,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:24:32 2,43 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:24:35 2,42 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:25:35 2,41 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:25:38 2,40 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:28:13 2,39 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:28:16 2,38 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:29:09 2,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 11:29:12 2,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:30:13 2,23 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:30:16 2,22 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:30:57 2,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:31:00 2,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:31:43 2,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0027 - BROCA ENDO Z
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:26:00 26,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:55 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:22:06 67,03 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:52:48 57,03 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:51:48 67,00 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:06:27 25,40 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:02 19,32 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 18,82 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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01/02/2022 - 21:55:02 65,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:19:49 18,81 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:21:23 18,70 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:21:27 18,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:22:17 45,20 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:22:19 18,80 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:25:53 14,48 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:25:57 14,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:28:18 14,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:28:22 14,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:29:14 14,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:29:17 14,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:30:18 14,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:30:21 14,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:31:00 14,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 11:31:03 13,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:32:00 13,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0028 - BROCA ESFERICA PARA OSSO 1 A 6
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:26:29 22,40 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:55 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:22:44 37,68 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:53:08 33,68 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:37:02 12,04 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 39,34 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:22:13 28,60 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:26:00 30,26 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:28:24 12,01 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:28:27 12,00 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:29:18 11,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:29:21 11,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:30:22 11,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:30:25 11,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:31:05 11,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:31:08 11,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:31:21 11,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:31:24 11,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:32:07 11,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:32:09 11,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:32:31 11,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:32:37 11,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:33:00 16,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 11:33:14 11,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:33:17 11,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:33:23 11,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:33:26 11,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:33:53 11,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:33:56 11,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:34:11 11,23 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:34:15 11,22 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:34:30 11,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:34:33 11,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:34:43 11,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:34:46 11,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:35:09 11,05 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:35:12 11,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:35:21 11,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:35:24 10,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:35:37 10,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:35:40 10,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:35:55 10,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:35:58 10,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:36:08 10,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:36:11 10,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:36:19 10,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:36:27 10,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:36:47 10,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:36:50 10,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:36:57 10,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:37:00 10,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:37:16 10,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:37:19 10,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:37:29 10,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:37:32 10,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:37:40 10,43 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:37:43 10,42 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:37:53 10,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:37:56 10,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:38:03 10,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:38:06 10,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:38:17 10,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:38:20 10,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:38:33 10,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:38:36 10,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:38:56 10,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:39:00 10,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:39:09 10,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:39:12 10,07 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:39:31 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:39:34 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:39:50 9,88 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:39:53 9,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:40:04 9,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:40:07 9,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:40:14 9,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:40:17 9,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:41:03 9,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:41:07 9,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:41:20 9,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:41:23 9,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:41:43 9,05 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:41:46 9,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:42:02 9,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:42:05 8,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:42:20 8,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0029 - BROCA GATE 1
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:26:53 14,21 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:55 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:23:16 25,83 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:53:35 23,83 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:52:17 25,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:07:12 15,64 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:01 14,21 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 14,04 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:55:22 25,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:19:51 14,03 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:22:10 19,90 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:22:43 12,68 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:22:46 12,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:26:05 10,80 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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02/02/2022 - 11:26:08 10,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:26:49 11,80 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:28:29 10,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:28:32 10,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:29:28 10,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:29:31 10,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:31:12 10,55 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:31:15 10,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:31:26 10,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:31:29 10,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:32:14 10,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:32:17 10,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:32:36 10,38 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:32:39 10,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:32:52 10,15 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:32:55 10,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:33:07 10,10 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:33:10 10,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:33:19 10,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:33:23 10,07 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:33:33 10,05 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:33:36 10,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:34:02 10,02 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:34:05 10,01 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:34:16 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:34:19 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:34:35 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:34:39 9,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:35:12 9,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0030 - BROCA GATE 2
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:27:13 14,21 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:55 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:24:13 25,83 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:53:53 23,83 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:52:43 25,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:07:56 15,64 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:01 14,21 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 14,04 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:55:34 25,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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02/02/2022 - 11:19:51 14,03 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:22:07 19,90 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:23:09 11,77 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:23:13 11,76 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:25:05 11,74 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:25:08 11,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:25:42 11,70 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:25:45 11,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:26:12 10,80 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:26:16 10,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:26:59 10,93 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:28:34 10,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:28:37 10,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:29:33 10,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:29:37 10,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:30:29 9,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0031 - BROCA GATE 3
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:27:51 14,21 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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27/01/2022 - 16:53:55 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:24:50 25,83 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:58:56 23,83 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:53:14 25,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:08:56 15,64 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:01 14,21 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 14,04 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:55:59 25,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:44:57 14,03 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:45:40 13,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:45:43 12,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:46:22 12,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:46:25 11,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:46:39 10,80 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:46:42 10,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:46:49 10,15 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:46:52 10,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:47:20 19,90 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:48:53 11,50 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:51:03 10,13 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 11:51:06 10,12 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:13 10,11 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:51:16 10,10 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:31 10,09 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:51:34 10,08 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:52:42 10,07 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:52:47 10,06 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:53:00 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:53:03 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:53:50 9,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:53:54 9,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:54:42 9,96 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:54:46 9,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:55:31 9,94 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:55:34 9,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:55:44 9,92 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:55:47 9,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:56:22 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:25 9,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:56:33 9,88 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:36 9,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:56:40 9,86 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:43 9,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:57:23 9,84 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:59:00 9,80 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 11:59:24 9,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0032 - BROCA PEESO 1
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:28:11 12,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:55 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:27:02 25,83 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:59:13 23,83 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:09:45 15,64 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:01 12,36 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 14,04 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:56:15 25,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:45:47 11,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 11:45:50 10,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:46:28 10,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:46:33 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:46:54 9,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:46:57 8,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:47:16 19,90 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:47:41 10,80 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:48:26 8,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:48:29 8,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:49:06 12,10 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:51:09 8,88 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:51:12 8,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:24 8,86 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:51:28 8,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:35 8,84 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:51:38 8,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:52:46 8,82 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:52:50 8,81 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:53:04 8,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:53:08 8,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:53:54 8,78 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:53:57 8,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:54:47 8,76 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:54:50 8,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:55:35 8,74 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:55:38 8,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:55:49 8,72 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:55:52 8,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:56:30 8,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:33 8,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:56:37 8,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:42 8,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:57:27 8,66 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:57:32 8,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:00 8,64 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:08 8,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:58:36 8,62 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:40 8,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:50 8,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:53 8,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:59:28 8,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0033 - BROCA PEESO 2
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:28:30 12,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:55 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:27:30 25,83 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:59:28 23,83 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:10:21 15,64 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:00 12,36 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 14,04 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:56:32 25,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:45:54 11,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 11:45:57 10,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:46:33 10,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:46:37 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:46:57 9,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:47:00 8,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:47:13 19,90 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:47:46 10,80 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:48:30 8,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:48:32 8,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:49:17 12,10 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:51:17 8,88 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:51:21 8,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:40 8,86 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:51:44 8,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:52:50 8,84 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:52:54 8,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:53:08 8,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:53:11 8,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:54:00 8,78 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:54:03 8,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:54:50 8,76 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:54:54 8,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:55:40 8,74 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:55:43 8,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:55:53 8,72 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:55:56 8,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:56:44 8,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:47 8,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:57:31 8,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:57:35 8,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:03 8,66 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:08 8,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:39 8,64 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:42 8,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:54 8,62 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:57 8,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:59:32 8,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:59:35 8,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:00:01 8,55 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0034 - BROCA PEESO 3
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:28:49 12,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:54 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:28:00 25,83 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 22:59:39 23,83 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:11:04 15,64 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:59 12,36 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 14,04 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:56:48 25,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:46:00 11,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:46:05 10,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:46:36 10,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:46:39 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:47:01 9,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:47:04 8,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:47:10 19,90 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:47:49 10,80 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 11:48:35 8,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:48:38 8,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:49:27 12,10 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:51:28 8,88 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:51:31 8,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:46 8,86 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:51:49 8,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:52:00 8,84 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:52:03 8,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:52:08 8,81 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:52:11 8,80 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:52:53 8,79 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:52:56 8,78 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:53:14 8,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:53:17 8,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:54:03 8,73 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:54:06 8,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:54:54 8,71 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:54:57 8,70 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:55:56 8,69 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:55:59 8,68 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:56:48 8,67 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:51 8,66 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:57:34 8,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:57:37 8,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:07 8,63 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:10 8,62 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:43 8,61 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:47 8,60 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:57 8,59 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:59:01 8,58 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:59:36 8,55 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0035 - BROCA TRANSMETAL
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:29:13 26,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:54 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:28:37 36,38 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:00:04 33,38 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:12:02 113,65 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:58 18,51 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 21:57:05 36,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:46:12 19,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:49:39 18,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:49:42 17,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:50:04 17,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:50:07 16,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:50 16,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:51:54 16,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:52:57 16,96 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:53:00 16,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:54:10 16,94 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:54:13 16,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:54:58 16,92 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:55:02 16,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:55:59 16,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:02 16,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:56:52 16,88 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:55 16,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:57:38 16,86 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:57:41 16,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:11 16,84 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:14 16,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:47 16,82 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:50 16,81 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:59:00 16,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:59:03 16,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:59:39 16,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:59:42 16,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:00:05 16,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:00:08 16,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:00:23 16,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:00:26 16,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:00:44 16,63 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:00:47 16,62 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:01:02 16,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:01:06 16,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:01:50 16,55 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:01:53 16,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:02:36 16,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:02:39 16,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:03:16 16,48 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:03:19 16,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:03:32 16,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:03:35 16,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:03:55 16,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:03:58 16,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:04:11 16,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:04:16 16,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:04:44 16,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:04:47 16,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:05:00 16,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:05:04 15,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:05:31 15,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:05:34 15,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:05:49 15,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:05:52 15,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:06:36 15,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:06:39 15,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:07:22 15,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:07:26 15,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:07:41 15,83 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:07:44 15,82 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:08:02 15,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:08:05 15,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:08:31 15,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:08:36 15,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:08:54 15,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:08:57 15,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:09:28 15,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:09:31 15,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:10:05 15,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:10:08 15,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:10:22 15,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:10:25 15,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:10:55 15,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:10:59 15,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:11:27 15,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:11:30 14,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:12:37 14,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:12:40 14,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:13:04 14,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:13:07 14,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:13:13 14,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:13:16 14,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:13:22 14,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:13:25 14,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:13:30 14,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:13:33 13,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:14:24 13,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:14:27 13,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:14:34 13,88 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:14:37 13,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:14:52 13,86 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:14:55 13,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:15:06 13,84 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:15:09 13,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:15:24 13,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:15:28 13,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:16:10 13,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0036 - BROCA TRONCO CÔNICA 3168
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:29:35 4,62 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:54 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:29:01 15,20 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:00:19 13,20 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:12:57 3,28 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:58 3,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 21:57:26 15,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:46:58 13,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:47:14 3,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:49:49 2,60 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:49:55 2,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:50:36 2,43 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:50:39 2,42 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:54 2,41 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:51:57 2,40 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:54:13 2,39 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:54:16 2,38 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:55:06 2,37 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:55:09 2,36 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:56:07 2,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:10 2,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:56:58 2,33 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:57:01 2,32 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:57:47 2,31 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:57:50 2,30 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:58:17 2,29 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:20 2,28 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:59:08 2,27 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:59:12 2,26 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:59:45 2,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:59:48 2,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:00:27 2,23 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:00:30 2,22 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:00:47 2,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:00:50 2,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:01:54 2,18 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:01:57 2,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:02:44 2,16 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:02:47 2,15 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:03:21 2,14 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:03:24 2,13 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:03:59 2,12 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:04:03 2,11 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:04:48 2,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:04:51 2,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:05:35 2,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0037 - BROCA CIRURGICA ESFERICAS 6
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:30:06 19,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:54 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:29:39 33,53 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:00:36 30,53 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:13:34 15,84 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:57 12,04 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 21:57:45 33,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:46:53 29,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:47:24 14,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:51:01 11,75 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:51:04 11,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:52:04 11,73 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:52:07 11,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:53:41 11,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:53:44 11,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:54:17 11,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:54:20 11,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:55:11 11,66 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:55:14 11,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:56:11 11,64 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:15 11,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:57:02 11,62 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:57:06 11,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:57:50 11,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:08 11,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:24 11,58 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:27 11,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:59:14 11,56 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:59:17 11,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:59:49 11,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:59:52 11,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:00:30 11,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:00:33 11,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:00:51 11,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:00:54 11,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:01:57 11,33 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:02:01 11,32 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:02:48 11,31 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:02:53 11,30 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:03:24 11,29 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:03:27 11,28 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:04:03 11,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:04:06 11,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:04:51 11,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:04:54 11,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:05:39 11,18 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:05:42 11,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:05:54 11,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:05:57 11,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:06:41 11,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:06:44 11,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:07:54 11,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:07:57 11,07 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:08:35 11,06 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:08:38 11,05 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:09:57 11,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:10:00 10,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:10:15 10,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:10:18 10,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:10:26 10,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:10:30 10,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:10:59 10,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:11:03 10,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:11:31 10,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:11:34 10,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:12:43 10,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:12:46 10,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:13:09 10,58 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:13:12 10,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:13:16 10,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:13:19 10,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:13:27 10,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:13:31 10,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:14:30 10,28 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:14:33 10,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:15:19 10,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:15:22 10,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:15:34 10,22 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:15:37 10,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:16:15 10,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:16:19 10,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:16:47 10,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:16:50 10,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:17:07 10,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:17:10 10,07 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:17:26 10,06 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:17:30 10,05 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:18:15 10,04 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:18:18 10,03 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:18:44 10,02 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:18:48 10,01 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:19:12 9,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:19:15 9,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:19:30 9,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:19:34 9,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:19:48 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:19:55 9,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:20:10 9,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:20:13 9,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:20:31 9,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:20:34 9,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:20:58 9,72 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:21:01 9,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:21:27 9,52 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:21:30 9,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:21:59 9,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:22:03 9,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:22:16 9,17 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:22:20 9,16 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:22:37 9,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:22:40 9,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:22:54 9,05 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:22:57 9,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:23:18 8,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:23:21 8,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:23:37 8,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:23:40 8,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:23:57 8,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:24:01 8,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:24:15 8,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:24:18 8,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:24:32 8,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:24:35 8,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:24:50 8,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:24:54 8,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:25:09 8,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:25:12 8,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:25:25 8,55 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:25:28 8,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:25:43 8,52 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:25:46 8,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:26:21 8,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:26:24 8,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:26:51 8,48 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:26:54 8,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:27:17 8,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:27:20 8,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:27:36 8,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0038 - BRUNIDOR
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:30:31 13,30 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:53 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:30:10 19,87 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:00:54 19,87 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:14:15 16,86 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:25 11,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 19,86 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 21:58:13 19,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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02/02/2022 - 11:46:50 16,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:47:33 9,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:47:38 9,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:50:20 9,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:50:23 9,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:50:27 9,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:50:30 9,45 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:50:33 9,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:50:36 9,43 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:50:39 9,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:50:42 9,41 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:50:46 9,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:50:49 9,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:50:52 9,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:50:55 9,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:50:59 9,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:51:03 9,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:06 9,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:51:10 9,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:13 9,26 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:51:16 9,25 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:20 9,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:51:23 9,23 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:27 9,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:51:30 9,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:33 13,91 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:51:35 9,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:51:38 9,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:41 9,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:51:44 9,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:51:48 9,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:51:51 9,15 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:54 9,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:51:57 9,13 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:51:59 9,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:52:03 9,11 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:52:06 9,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:52:09 9,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:52:13 9,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:52:16 9,07 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:52:20 9,06 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:52:23 9,05 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:52:26 9,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:52:29 9,03 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:52:33 9,02 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:52:40 9,01 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:52:44 9,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:52:47 8,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:52:50 8,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:52:54 8,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:53:00 8,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:53:03 8,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:53:06 8,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:53:09 8,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:53:12 8,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:53:15 8,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:53:19 8,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:53:22 8,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:53:37 8,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:53:40 8,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:54:23 8,83 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:54:26 8,82 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:55:15 8,81 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:55:18 8,80 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:56:14 8,79 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:56:18 8,78 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:57:08 8,77 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:57:12 8,76 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 11:57:53 8,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:08 8,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:58:28 8,73 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:58:32 8,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:59:18 8,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:59:21 8,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:59:53 8,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:59:56 8,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:00:34 8,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:00:37 8,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:00:55 8,55 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:00:59 8,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:02:01 8,53 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:02:04 8,52 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:02:52 8,51 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:02:55 8,50 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:03:29 8,49 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:03:33 8,48 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:04:07 8,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:04:10 8,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:04:55 8,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:04:58 8,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:05:44 8,38 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:05:47 8,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:05:57 8,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:06:00 8,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:06:45 8,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:06:48 8,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:07:58 8,28 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:08:01 8,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:08:38 8,26 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:08:42 8,25 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:10:01 8,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:10:04 8,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:10:18 8,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0039 - CABO PARA BISTURI
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:31:04 14,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:53 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:36:22 38,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 12:30:44 17,93 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:01:05 17,93 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:53:48 17,90 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:14:55 16,42 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:24 13,95 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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01/02/2022 - 17:03:22 17,92 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 21:58:31 17,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:46:47 15,90 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:47:44 10,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:50:23 9,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:50:49 9,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:50:52 9,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:51:42 9,50 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:51:45 9,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:52:17 9,48 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:52:20 9,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 11:52:28 8,84 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:52:31 8,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 11:53:33 8,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0040 - CAIXA METALICA P/ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:31:25 77,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:53 400,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:31:59 170,47 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:01:18 170,47 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:15:52 93,87 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:37:22 100,28 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 282,50 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:58:50 170,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:45:02 76,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 11:46:44 150,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 11:47:56 70,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 11:51:53 60,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:52:24 59,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 11:52:41 51,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 11:53:02 55,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 11:53:27 50,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0041 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PM SPRAY TRIPLO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:32:00 693,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:53 1.500,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:32:52 1.355,70 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:03:39 1.355,70 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:56:58 1.355,50 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:16:50 671,50 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:57 1.071,63 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 649,88 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 01:43:16 1.355,70 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:30:29 640,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:30:53 630,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:31:29 750,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:31:30 749,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:32:05 625,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:32:18 624,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:32:22 1.090,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:33:06 622,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 12:33:29 621,90 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:33:35 620,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:33:47 619,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:33:51 600,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:34:03 597,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:34:10 599,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:34:26 590,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:34:57 587,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:35:24 585,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:35:33 580,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:35:46 575,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:35:49 579,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:35:51 550,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:35:56 570,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:36:02 548,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:36:06 549,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:36:11 547,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:36:18 540,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:36:29 530,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:36:40 529,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:36:44 529,90 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:36:48 520,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:36:51 525,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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02/02/2022 - 12:37:08 515,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:37:16 510,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:37:24 499,91 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:37:47 490,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:38:02 489,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:38:10 488,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:38:17 480,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:38:34 479,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:38:42 475,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:39:14 474,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:39:20 470,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:39:50 469,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:40:08 460,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:40:31 459,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02
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02/02/2022 - 12:40:47 454,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:41:03 452,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:41:15 450,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:41:22 445,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:41:29 449,90 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:43:16 444,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:43:43 443,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:44:20 442,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:44:48 441,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

07/02/2022 - 14:17:33 441,95 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

0042 - CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO INTRA MICRO E CONTRA ANGULO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:32:40 1.722,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:53 3.000,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:33:25 1.885,70 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 23:04:02 1.885,70 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:17:49 1.198,50 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:56 2.049,64 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 1.422,20 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 01:44:59 1.885,70 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:30:06 1.422,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:30:27 1.422,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:30:31 1.421,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:30:38 1.400,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:30:42 1.390,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:32:14 1.385,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:32:28 1.600,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:32:34 1.380,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:33:13 1.378,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:33:39 1.300,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:33:47 1.299,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:34:11 1.297,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:35:03 1.290,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:35:42 1.280,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:35:56 1.275,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:36:24 1.270,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:36:46 1.269,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 12:36:59 1.200,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:37:21 1.190,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:37:32 1.094,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:37:53 1.093,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:38:24 1.092,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:38:48 1.050,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:39:26 1.040,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:40:57 1.020,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:41:16 1.010,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:41:39 1.005,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:41:48 1.000,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:42:21 900,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:42:38 999,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 12:42:44 899,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:43:50 898,22 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:44:11 897,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:44:25 895,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:44:54 894,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0043 - CÂNULA DE ASPIRAÇÃO GROSSA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:33:02 23,80 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:52 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:34:07 140,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:04:25 140,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:18:52 34,92 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:56 38,09 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:32:36 65,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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02/02/2022 - 12:38:29 23,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:39:26 22,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:39:32 21,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:40:34 20,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:40:41 19,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:41:03 17,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:41:28 16,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0044 - CÁPSULA DE AMALGAMA 01 DOSES
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:33:24 3,36 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:52 5,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:34:37 11,83 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 23:04:52 10,83 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:19:40 3,28 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:56 2,69 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 01:44:27 11,83 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:30:52 2,65 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:30:55 2,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:32:31 2,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:32:34 2,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:32:45 8,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:33:32 2,56 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:33:35 2,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:34:20 2,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:34:23 2,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:34:36 8,45 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:35:07 2,47 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:35:10 2,46 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:36:07 2,40 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:36:10 2,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:36:52 2,35 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 12:36:56 2,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:37:26 2,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:37:30 2,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:38:39 2,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:38:42 2,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:39:36 2,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:39:39 2,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:40:03 2,05 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:40:06 2,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:40:15 2,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:40:18 1,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:40:35 1,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 12:40:39 1,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:40:53 1,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0045 - CARTELA PARA RX
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:33:48 2,31 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:52 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:35:26 26,27 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:05:42 26,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:20:27 9,38 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 26,26 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 21:59:22 26,27 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 12:30:40 2,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 12:31:02 2,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:31:06 1,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 12:32:38 1,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 12:32:41 1,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 12:32:57 9,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:33:19 9,11 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 12:33:41 1,85 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:33:44 1,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 12:34:30 1,80 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:34:34 1,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 12:35:18 1,75 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:35:21 1,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 12:36:15 1,65 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:36:18 1,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 12:36:57 1,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:37:00 1,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 12:37:33 1,57 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 12:37:36 1,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 12:38:43 1,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0046 - CLOREXIDINA 2%
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:34:11 18,20 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:52 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:36:04 24,19 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:06:04 24,19 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:21:24 17,44 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:56 14,15 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 24,18 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 14,45 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:59:40 24,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:45:33 24,19 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:30:34 14,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:30:37 13,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:30:40 13,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 12:30:43 13,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:30:47 13,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:30:50 12,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:30:58 12,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:31:07 11,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:31:18 11,12 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:33:14 21,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:35:05 23,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:38:47 11,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0047 - COLHER DE DENTINA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:34:32 13,02 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:52 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:36:35 23,30 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:06:32 23,30 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:22:25 13,94 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:56 11,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 21:59:58 23,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 12:31:21 9,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:31:24 9,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:33:34 20,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:33:58 16,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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02/02/2022 - 12:38:51 9,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:38:54 8,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:39:43 8,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0048 - COMPRESSA DE GASE C/500
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:34:53 31,57 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:51 40,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:37:10 23,33 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:07:25 23,33 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 14:58:36 26,77 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:23:33 32,86 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:55 29,49 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 23,32 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:21:20 62,00 (proposta) 03.959.575/0001-24 - VISAN
ASSESSORIA E PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI EPP

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 12,51 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:00:17 23,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:46:00 23,33 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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02/02/2022 - 12:31:32 22,55 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:31:51 20,10 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 12:33:46 20,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:34:11 16,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 12:35:30 12,50 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:35:58 12,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:36:35 11,95 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:37:04 11,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 12:38:56 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0049 - CONDICIONADOR GEL (ÁCIDO)
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:35:14 2,25 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:51 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:37:46 13,24 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:07:51 13,24 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:29:46 55,74 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:55 14,98 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 13,23 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 12:30:14 13,22 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:33:52 12,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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02/02/2022 - 12:33:56 12,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:39:00 2,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0050 - CONE DE GUTA PERCHA (SÉRIE 20, 30, 35, 40)
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:35:39 34,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:51 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:38:25 38,27 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:08:22 33,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:30:34 51,49 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:55 32,97 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:31:51 32,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:31:54 31,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:32:55 31,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:32:58 31,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:33:54 31,45 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:33:57 31,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:34:03 35,30 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 12:34:42 31,40 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:34:45 31,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:35:25 31,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:35:28 31,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:36:22 31,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:36:25 30,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:37:03 30,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:37:06 29,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:37:41 28,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:37:44 27,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:38:40 26,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:38:43 25,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:39:06 25,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 12:39:09 24,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:39:16 24,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:39:20 24,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 12:39:46 24,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 12:39:48 23,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 12:39:54 22,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0051 - CONE DE GUTA PERCHA 2ª SERIE
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:36:11 34,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:51 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:39:12 38,27 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:10:46 33,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:31:43 3,23 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:55 32,97 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 22:01:01 38,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:26:29 30,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:26:32 29,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:27:46 25,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:27:49 24,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:28:12 35,30 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:28:35 24,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:28:38 24,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:29:03 24,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:29:06 24,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:29:16 35,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:31:25 24,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:31:28 24,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:32:28 24,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:32:31 24,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:32:35 24,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:32:39 24,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:32:59 24,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:33:02 24,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:33:46 24,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:33:50 23,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:34:34 23,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:34:37 23,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:35:19 23,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:35:22 22,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:35:58 22,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:36:01 22,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:36:18 22,86 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0052 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA F
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:36:30 34,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:50 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:39:38 38,27 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:10:59 33,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 16:32:36 44,37 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:54 32,97 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 22:01:17 38,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:26:33 30,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:26:36 29,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:27:50 25,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:27:54 24,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:28:16 35,30 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:28:39 24,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:28:42 24,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:29:06 24,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:29:09 24,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:29:38 35,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:31:31 24,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:31:34 24,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:32:31 24,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:32:35 24,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:32:38 24,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:32:41 24,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:33:03 24,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:33:06 24,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:33:50 24,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:33:54 23,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:34:38 23,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:34:43 23,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:35:22 23,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:35:25 22,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:36:03 22,89 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:36:06 22,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:36:22 22,87 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0053 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIA FM
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:36:52 34,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:49 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:40:06 38,27 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:11:12 33,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:33:31 44,37 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:54 32,97 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 22:01:36 38,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:26:38 30,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:26:42 29,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:27:54 25,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:27:57 24,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:28:19 35,30 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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02/02/2022 - 13:28:43 24,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:28:46 24,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:30:14 35,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:31:36 24,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:31:39 24,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:32:42 24,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:32:45 24,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:33:06 24,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:33:10 24,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:33:53 24,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:33:56 23,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:34:42 23,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 224 de 652

02/02/2022 - 13:34:45 23,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:35:25 23,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:35:28 22,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:36:06 22,92 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:36:10 22,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:36:26 22,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:36:29 22,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:36:38 22,87 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0054 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO MF
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:37:12 34,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:49 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:40:27 38,27 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 23:11:22 33,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:34:10 44,37 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:53 32,97 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 22:01:52 38,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:26:41 30,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:26:44 29,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:27:58 25,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:28:01 24,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:28:23 35,30 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:28:46 24,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:28:49 24,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:30:39 37,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:31:40 24,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:31:43 24,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:32:52 24,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:32:55 24,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:33:10 24,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:33:13 24,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:33:56 24,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:33:59 23,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:34:47 23,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:34:50 23,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:35:29 23,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:35:32 22,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:36:10 22,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:36:13 22,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:36:31 22,93 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:36:34 22,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:38:08 22,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:38:12 22,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:38:59 22,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0055 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO MF,
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:37:34 34,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:49 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:40:52 38,27 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:11:32 33,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:35:00 44,37 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:52 32,97 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 22:02:06 38,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:26:48 30,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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02/02/2022 - 13:26:51 29,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:28:01 25,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:28:04 24,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:28:27 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:28:50 24,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:28:54 24,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:31:44 24,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:31:48 24,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:32:56 24,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:32:59 24,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:33:14 24,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:33:19 24,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:34:01 24,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:34:05 23,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:34:50 23,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:34:53 23,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:36:13 23,92 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:36:16 23,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:36:34 23,89 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:36:37 23,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:38:12 23,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:38:15 23,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:39:03 23,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:39:06 23,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:39:11 23,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:39:14 23,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:40:04 23,73 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:40:07 23,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:41:30 23,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:41:34 23,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:42:21 23,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:42:24 23,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:43:22 23,66 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:43:25 23,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:43:40 23,64 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:43:43 23,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:43:54 23,62 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:43:57 23,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:44:14 23,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:44:17 23,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:44:31 23,58 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:44:35 23,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:44:44 23,55 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:44:47 23,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:45:01 23,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:45:04 23,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:45:25 23,47 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:45:28 23,46 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:46:02 23,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:46:05 23,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:46:20 23,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:46:23 23,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:47:01 23,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:47:04 23,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:47:43 37,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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02/02/2022 - 13:48:09 23,28 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:48:13 23,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:48:19 23,26 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:48:23 23,25 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:48:33 23,24 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:48:36 23,23 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:48:49 23,22 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:48:52 23,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:48:58 23,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:49:02 23,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:49:12 23,18 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:49:15 23,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:49:51 23,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:49:55 22,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:50:01 22,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0056 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:37:55 34,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:49 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:41:22 37,77 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:11:41 33,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:35:59 32,30 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:52 34,55 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:26:55 30,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:28:31 32,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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02/02/2022 - 13:31:50 29,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0057 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:38:25 34,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:49 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:41:54 37,77 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:11:53 33,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:36 32,30 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 16:36:51 34,55 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:24:27 33,26 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:27:04 30,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:27:07 29,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:28:18 25,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:28:22 24,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:28:34 32,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:28:57 24,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:29:02 24,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:31:54 24,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:31:58 24,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:33:23 24,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:33:26 24,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:33:36 24,38 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:33:40 24,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:34:20 24,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:34:23 24,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:35:03 24,33 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:35:06 24,32 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:35:12 24,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:35:15 24,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:35:51 24,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:35:54 23,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:36:48 23,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0058 - CONTRA ÂNGULO INTRA REFRIGERADO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:38:49 854,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:49 1.500,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:42:29 1.285,67 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:12:10 1.100,67 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:00:50 1.285,60 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:51 905,17 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:37:19 612,00 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 567,00 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:02:49 1.280,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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02/02/2022 - 01:46:38 1.285,67 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:24:27 853,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:25:16 566,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:25:49 566,98 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:26:01 566,97 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:26:09 800,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 13:26:09 799,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:26:57 566,96 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:27:12 610,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:27:27 566,95 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:28:42 1.105,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:29:18 580,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 13:29:35 570,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 13:30:01 560,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 13:30:30 559,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:31:07 550,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 13:31:39 449,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Cancelado - 02/02/2022 13:33:06

02/02/2022 - 13:32:01 449,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:32:45 448,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:33:32 448,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 13:33:38 549,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:34:00 447,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:34:24 447,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:34:48 446,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:35:08 446,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:35:26 446,97 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:35:47 446,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:36:00 445,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:36:53 445,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:37:57 445,94 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:39:07 445,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:39:19 444,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:39:58 444,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 13:40:14 444,97 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:41:37 444,96 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:41:43 444,95 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:42:28 444,94 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:42:36 444,93 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:44:08 444,92 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:44:28 444,91 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:44:39 444,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:45:04 443,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:45:20 443,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:45:45 443,94 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:46:15 443,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:46:51 443,89 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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02/02/2022 - 13:47:07 443,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:47:32 585,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:47:43 442,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:48:15 442,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:48:47 442,97 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:48:54 442,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:49:20 442,94 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:49:57 442,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:50:15 442,89 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:50:59 442,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:51:48 442,84 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:52:54 442,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:53:08 442,79 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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02/02/2022 - 13:53:36 442,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:53:51 441,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:54:10 440,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:54:28 439,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:54:57 439,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:55:13 439,97 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:55:22 439,96 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:55:37 439,95 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:55:50 439,94 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:56:10 439,93 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:56:17 439,92 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:56:43 439,91 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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02/02/2022 - 13:56:57 439,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:57:23 439,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:57:45 438,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:58:29 438,50 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:58:50 438,49 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:59:21 438,45 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:59:31 438,44 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:59:58 438,40 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:00:18 438,39 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:01:10 438,30 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:01:27 438,29 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:02:10 438,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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02/02/2022 - 14:02:34 437,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:02:50 437,50 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:03:26 437,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:03:49 437,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:04:30 436,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:04:53 436,15 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:05:50 436,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0059 - COTOSOL
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:39:11 10,78 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:48 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:43:04 45,03 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:12:21 43,03 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:50 11,48 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:38:15 36,92 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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01/02/2022 - 17:03:22 45,02 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 22:03:10 45,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:24:28 10,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:24:44 10,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:24:47 10,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:24:51 10,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:24:55 10,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:24:59 10,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:25:02 10,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:25:05 10,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:25:08 10,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:25:11 10,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:25:14 10,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:25:17 10,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 13:25:20 10,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:25:24 10,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:25:27 10,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:25:30 10,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:25:33 10,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:25:36 10,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:25:39 10,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:25:43 10,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:25:47 10,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:25:50 10,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:25:53 10,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:25:56 10,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:25:59 10,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:26:02 10,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 13:26:06 10,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:26:10 10,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:26:14 10,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:26:17 10,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:26:21 10,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:26:24 10,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:26:28 10,45 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:26:32 10,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:26:36 10,43 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:26:40 10,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:26:43 10,41 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:26:46 10,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:26:50 10,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:26:53 10,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 13:26:56 10,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:27:21 9,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:27:24 8,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:28:28 7,70 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:28:49 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:32:05 7,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:32:21 29,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

0060 - DESCARPAX
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:39:35 9,10 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:48 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:43:38 12,99 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:12:34 12,99 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:39:18 5,70 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 12,98 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 7,95 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:03:34 12,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:47:16 12,99 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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02/02/2022 - 13:24:44 7,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:25:30 7,93 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:25:34 7,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:25:56 7,91 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:25:59 7,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:26:03 7,89 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:26:06 7,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:26:18 7,87 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:26:21 7,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:26:39 7,85 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:26:42 7,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:27:02 7,83 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:27:05 7,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:27:19 7,81 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:27:22 7,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 13:27:27 6,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:27:30 6,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:28:14 7,79 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:28:53 9,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:31:45 6,48 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:31:49 6,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:32:09 6,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 13:32:13 6,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:32:28 6,43 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:32:33 6,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:32:42 6,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:32:46 6,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:32:59 6,12 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:33:27 5,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0061 - DESENCRUSTANTE (MATERIAL ODONTOLOGICO)
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Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:40:17 156,80 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:48 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:44:33 68,67 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:16:39 65,67 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:40:26 30,65 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 13:56:23 112,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:58:44 66,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:02:45 65,66 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0062 - ENDOFILL KIT (PÓ + LIQUIDO) 12 G
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:40:44 64,40 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:48 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:45:51 142,34 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:17:22 142,34 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:49 62,65 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:41:05 103,36 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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01/02/2022 - 17:03:22 142,34 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 22:04:05 142,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:48:02 142,34 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:55:51 62,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:55:54 62,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:55:57 62,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:56:00 62,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:56:03 62,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:56:06 76,65 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:56:07 62,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:56:10 62,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:56:13 62,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:56:17 62,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:56:20 62,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:56:24 62,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 13:56:27 62,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:56:30 62,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:56:33 62,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:56:36 62,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:56:39 62,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:56:42 62,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:56:45 62,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:56:48 62,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:56:51 61,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:56:54 61,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:56:57 61,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:00 61,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:57:03 61,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:06 55,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:57:10 54,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 13:57:13 54,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:17 54,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:57:20 54,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:24 54,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:57:27 54,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:31 54,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:57:34 141,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:57:34 54,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:38 54,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:57:42 54,90 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:47 50,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:57:51 49,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:57:54 49,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:57 49,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:58:01 49,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:58:08 49,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:58:12 49,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:58:15 49,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:58:18 49,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:58:21 46,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:58:24 45,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:58:27 45,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:58:31 45,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:58:34 45,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:58:38 45,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:58:41 45,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:58:44 45,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:58:47 105,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:58:48 45,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 13:58:51 45,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:58:54 45,90 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:58:57 45,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:59:00 45,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:03 45,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:59:06 45,86 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:09 45,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:59:12 44,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:59:15 44,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:18 44,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:59:21 44,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:24 44,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:59:27 44,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:30 44,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 257 de 652

02/02/2022 - 13:59:33 44,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:36 44,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:59:39 44,90 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:43 44,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:59:46 44,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:49 44,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:59:53 44,86 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:56 44,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:00:00 44,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:00:03 44,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:00:06 44,82 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:00:09 44,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:00:12 44,80 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:00:15 44,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:00:24 44,78 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:01:04 44,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:01:08 44,76 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:01:11 44,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:01:15 44,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:01:18 44,73 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:01:21 44,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:01:24 44,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:01:27 44,70 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:01:31 44,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:01:34 44,68 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:01:37 44,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:01:40 44,66 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:01:43 44,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:01:46 44,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:01:50 44,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:01:53 44,62 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:01:56 44,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:01:59 44,60 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:02:02 44,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:02:06 44,58 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:02:09 44,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:02:13 44,56 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:02:16 44,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:02:20 44,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:02:23 44,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:02:26 44,52 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:02:29 44,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:02:32 44,50 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:02:36 44,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:02:44 44,48 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:02:47 44,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:02:50 44,46 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:02:53 44,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:02:56 44,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:02:59 44,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:03:01 44,42 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:04 44,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:03:08 44,40 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:11 44,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:03:14 44,38 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:18 44,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:03:21 44,36 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:24 44,35 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:03:27 44,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:31 44,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:03:34 44,32 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:37 44,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:03:40 44,30 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:42 44,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:03:45 44,28 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:48 44,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:03:51 44,26 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:54 44,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:03:58 44,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:01 44,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:04:04 44,22 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:07 44,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:04:10 44,20 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:13 44,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:04:16 44,18 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:19 44,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:04:21 44,16 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:24 44,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:04:28 44,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:31 44,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:04:35 44,12 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:39 44,11 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:04:42 44,10 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:46 44,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:04:49 44,08 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:52 44,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:04:55 44,06 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:59 44,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:03 44,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:08 44,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:11 44,02 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:16 44,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:20 44,00 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:24 43,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:27 43,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:30 43,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:33 43,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:36 43,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:05:39 43,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:42 43,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:45 43,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:49 43,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:52 43,90 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:56 43,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:00 43,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:03 43,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:06 43,86 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:09 43,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:12 43,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:16 43,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:19 43,82 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:24 43,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:06:28 43,80 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:31 43,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:34 43,78 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:37 43,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:40 43,76 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:44 43,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:47 43,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:50 43,73 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:53 43,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:57 43,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:07:10 43,70 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:13 43,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:07:16 43,68 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:19 43,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:07:22 43,66 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:25 43,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:07:28 43,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:32 43,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:07:35 43,62 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:39 43,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:07:42 43,60 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:46 43,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:07:49 43,58 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:53 43,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:07:56 43,56 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:59 43,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:08:02 43,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:08:05 43,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:08:08 43,52 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:08:11 43,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:08:14 43,50 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:08:17 43,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:08:20 43,48 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:08:24 43,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:08:28 43,46 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:08:32 43,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:08:35 43,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:08:38 43,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:08:58 43,42 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:09:01 43,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:09:50 43,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:09:53 43,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:10:34 43,38 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:10:37 43,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:11:14 43,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:11:18 43,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:11:22 43,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:11:25 42,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:12:01 42,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:12:05 42,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:13:11 42,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:13:14 42,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:13:52 42,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:13:55 42,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:14:33 42,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:36 42,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:14:41 42,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:44 42,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:14:48 42,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:51 42,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:15:41 42,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:44 42,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:15:56 42,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:16:00 41,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:16:30 41,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:16:33 41,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:16:38 41,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:16:41 40,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:17:15 40,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:19 39,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:17:22 39,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:25 38,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:18:08 38,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:18:12 38,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:18:53 38,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:18:56 38,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:19:02 38,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:19:05 38,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:19:10 38,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:19:13 38,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:20:08 38,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:20:11 37,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:20:15 37,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:20:19 36,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:20:45 36,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:20:48 36,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:20:52 36,96 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:20:56 36,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:21:37 36,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:21:40 36,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:22:03 36,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:22:06 36,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:23:06 36,78 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:23:09 36,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:23:15 36,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:23:18 36,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:23:44 36,73 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:23:47 36,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:23:55 36,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:24:00 36,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:24:37 36,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:24:40 36,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:24:51 36,66 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:24:58 36,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:25:33 36,64 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:25:37 36,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:26:02 36,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:26:05 36,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:27:02 36,58 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:27:06 36,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:27:17 36,56 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:27:21 36,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:27:27 36,54 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:27:31 36,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:27:35 36,52 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:27:40 36,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:28:07 36,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:28:11 36,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:28:16 36,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:28:19 36,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:28:23 36,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:28:26 36,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:28:31 36,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:28:34 36,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:29:02 36,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:29:05 36,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:30:11 36,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:30:14 35,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:30:27 35,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:30:30 35,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:30:53 35,48 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:30:56 35,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:31:14 35,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:31:17 34,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:31:36 34,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:31:39 34,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:31:56 34,96 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:32:00 34,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:32:33 34,94 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:32:37 34,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:32:59 34,92 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:33:02 34,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:33:23 34,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:33:26 34,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:33:51 34,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:33:54 34,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:34:09 34,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:34:12 34,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:34:44 34,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:34:46 34,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:35:23 34,66 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:35:30 34,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:35:47 34,64 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:35:50 34,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:36:04 34,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:36:07 33,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:36:31 33,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:36:34 33,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:37:06 33,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:37:09 33,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:38:05 33,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:38:08 33,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:38:51 33,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:38:55 33,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:39:20 33,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:39:24 32,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:39:45 31,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:39:48 32,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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26/01/2022 - 14:41:18 70,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:48 100,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:46:41 58,58 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:18:24 55,58 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:48 45,17 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:41:59 75,17 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 90,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:55:52 63,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:56:59 50,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:58:50 57,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:03:02 45,16 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:03:06 45,15 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:06 45,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:04:10 44,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 285 de 652

02/02/2022 - 14:05:17 44,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:05:20 44,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:17 44,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:06:19 44,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:12 44,93 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:07:15 44,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:08:06 44,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:08:10 44,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:09:05 44,88 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:09:20 44,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:09:55 44,86 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:09:58 44,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:10:38 44,84 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:10:41 44,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:11:18 44,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:11:21 43,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:12:10 43,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:12:13 43,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:13:16 43,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:13:19 43,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:13:55 43,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:13:58 43,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:14:37 43,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:41 43,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:14:44 43,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:48 43,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:14:51 43,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:55 43,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:15:45 43,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:48 42,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:15:59 42,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:16:02 41,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:16:35 41,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:16:39 41,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:17:19 41,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:22 40,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:17:26 40,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:29 39,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:18:13 39,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:18:16 38,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:18:58 38,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:19:02 38,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:19:06 38,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:19:09 38,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:19:13 38,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:19:16 38,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:20:12 38,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:20:15 37,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:20:19 37,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:20:22 36,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:20:49 36,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:20:52 36,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:20:56 36,96 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:20:59 36,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:21:41 36,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:21:44 36,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:22:10 36,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:22:13 36,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:23:11 36,78 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:23:14 36,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:23:19 36,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:23:22 36,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:23:49 36,73 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:23:52 36,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:23:59 36,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:24:02 36,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:24:41 36,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:24:44 36,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:24:56 36,66 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:24:59 36,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:25:45 36,64 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:25:48 36,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:26:07 36,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:26:10 36,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:27:06 36,58 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:27:09 36,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:27:21 36,56 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:27:24 36,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:27:31 36,54 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:27:36 36,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 293 de 652

02/02/2022 - 14:28:03 36,52 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:28:07 36,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:28:11 36,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:28:15 36,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:28:19 36,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:28:22 36,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:28:28 36,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0064 - ESCOVA DE ROBSON
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:41:39 1,54 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:47 5,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:47:15 2,65 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:19:35 2,65 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 15:01:44 7,50 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:47 2,20 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:43:27 3,55 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:04:24 2,65 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:48:34 2,65 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:56:20 1,69 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:58:05 2,60 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 13:58:43 1,53 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:01:48 2,19 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:01:48 2,18 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:03 1,52 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:04:25 1,51 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:05:20 1,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:05:38 1,49 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:06:20 1,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:06:31 1,44 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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02/02/2022 - 14:07:16 1,42 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:08:39 1,40 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:09:08 1,39 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:09:39 1,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 14:10:01 1,29 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0065 - ESPATULA DE HOLEMBACK
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:42:00 13,30 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:47 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:37:19 98,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 12:48:20 22,96 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:20:19 22,96 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:47 11,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:45:06 111,78 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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01/02/2022 - 17:03:22 22,95 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 12,95 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:04:55 22,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:55:52 11,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:56:39 9,25 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:56:42 9,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:32 9,96 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:57:56 9,20 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:58:00 9,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:58:58 18,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:03:59 9,18 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:04:03 9,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:24 9,16 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:05:27 10,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:27 9,15 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:06:24 9,14 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:06:27 9,13 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:21 9,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:07:24 9,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:08:19 9,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:08:22 9,07 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:09:13 9,06 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:09:20 9,05 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:10:04 9,04 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:10:08 9,03 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:10:42 9,02 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:10:46 9,01 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:11:26 9,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:11:30 8,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:12:15 8,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:12:18 8,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:13:19 8,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:13:22 8,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:13:59 8,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:02 8,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:14:55 8,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:58 8,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:15:27 8,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:30 8,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:15:48 8,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:51 8,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:16:02 8,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0066 - ESPATULA DE INSERÇÃO DE RESINA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:42:26 16,80 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:46 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:49:04 82,37 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:21:18 72,37 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 16:36:46 13,75 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:45:43 24,77 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 82,36 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 13:58:03 12,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:58:08 11,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:02 30,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:03:56 11,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:04:00 11,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:24 11,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:04:28 11,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:31 11,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:04:35 11,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:39 11,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:04:42 11,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:46 11,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:04:49 11,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:52 11,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:04:55 11,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:59 11,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:03 11,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:08 11,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:11 11,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:16 11,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:20 11,81 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:24 11,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:28 11,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:31 11,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:34 11,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 302 de 652

02/02/2022 - 14:06:29 11,76 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:06:32 11,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:26 11,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:07:30 11,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:08:22 11,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:08:25 11,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:09:16 11,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:09:20 11,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:10:08 11,63 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:10:11 11,62 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:10:47 11,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:10:50 11,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:11:30 11,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:11:33 11,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:12:21 11,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:12:24 11,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:12:55 11,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:12:58 11,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:13:23 11,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:13:26 11,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:14:05 11,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:08 11,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:15:00 11,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:03 11,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:15:23 11,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:26 10,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:15:52 10,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:55 10,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:16:06 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0067 - ESPATULA Nº 24
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:42:46 16,80 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:46 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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31/01/2022 - 08:37:55 98,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 12:49:35 22,50 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:21:58 22,50 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:44 13,75 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:46:17 16,73 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 22,49 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 20,63 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:05:17 22,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:57:04 12,80 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:57:08 12,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:42 15,87 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:59:05 19,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:59:23 12,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:59:27 11,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:49 11,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:03:52 11,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:57 11,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 14:05:00 11,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:40 11,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:05:43 11,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:34 11,78 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:06:37 11,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:30 11,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:07:33 11,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:08:26 11,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:08:29 11,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:09:22 11,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:09:25 11,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:10:15 11,63 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:10:18 11,62 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:10:53 11,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:10:56 11,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:11:37 11,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:11:40 11,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:12:30 11,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:12:32 11,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:12:50 11,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:12:54 11,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:13:30 11,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:13:33 11,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:14:09 11,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:12 11,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:15:05 11,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:08 11,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:15:19 11,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:22 10,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:16:12 10,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:16:15 10,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:16:45 10,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:16:48 10,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:17:05 10,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:08 10,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:17:32 10,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:35 10,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:17:52 10,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:55 10,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:18:20 10,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:18:23 10,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:18:37 10,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:18:40 10,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:19:47 10,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:19:50 10,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:19:58 10,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:20:02 10,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:20:25 10,23 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0068 - ESPELHO BUCAL C/CABO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:43:08 16,80 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:45 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:50:02 34,27 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:22:29 34,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 311 de 652

01/02/2022 - 15:02:21 34,20 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:42 13,51 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:46:53 10,90 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 34,26 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 13,06 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:05:37 34,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:55:38 13,05 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:25 9,91 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:57:58 10,05 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:58:34 17,50 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 13:59:09 21,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:59:29 12,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 13:59:30 11,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:45 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0069 - AUTOCLAVE 21 LTS
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:43:36 7.116,20 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:45 8.000,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:56:42 8.139,33 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:23:09 7.500,33 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 15:03:22 8.139,30 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:41 7.358,03 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 8.139,32 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 5.632,27 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:06:03 8.100,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:49:23 8.139,33 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:55:38 5.632,26 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:57:41 5.600,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:57:44 5.599,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:58:39 5.590,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:58:42 5.589,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:58:49 6.250,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 13:58:52 5.500,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:58:55 5.499,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:03 5.499,98 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:59:06 5.499,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:16 7.500,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:59:24 5.499,96 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:59:27 5.499,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:36 5.499,94 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:59:39 5.499,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:48 5.499,92 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:59:51 5.499,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:00:02 5.499,90 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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02/02/2022 - 14:00:05 5.499,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:00:11 5.400,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 14:00:24 5.300,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:01:08 5.250,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:01:18 5.200,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:01:26 5.000,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:01:34 5.190,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 14:01:41 5.083,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 14:02:03 4.999,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:02:18 4.900,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:02:43 4.899,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:02:57 4.800,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:03:12 4.799,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:03:26 4.700,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:03:34 4.650,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:03:42 4.649,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:03:59 4.600,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:04:02 4.649,98 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:04:14 4.599,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:04:20 4.500,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:04:41 4.499,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:04:44 4.450,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:04:48 4.449,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:35 4.448,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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02/02/2022 - 14:05:38 4.447,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:05:56 4.446,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:05:59 4.445,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:06 4.440,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:06:09 4.439,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:35 4.410,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:06:38 4.409,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:42 4.439,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:06:43 4.400,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:06:47 4.399,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:06:53 4.350,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:06:57 4.349,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:07:17 4.340,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:07:21 4.339,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:07:41 4.339,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:07:45 4.339,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:07:51 4.338,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:07:54 4.337,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:08:14 4.300,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:08:17 4.299,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:08:23 4.332,51 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:08:42 4.299,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:08:45 4.299,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:08:49 4.250,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:08:52 4.249,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:09:28 4.249,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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02/02/2022 - 14:09:31 4.249,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:10:22 4.249,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:10:26 4.249,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:10:31 4.240,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:10:34 4.239,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:11:02 4.238,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:11:05 4.238,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:11:44 4.238,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:11:47 4.238,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:11:55 4.200,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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02/02/2022 - 14:11:58 4.199,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:12:37 4.199,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:12:40 4.199,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:12:45 4.150,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:12:47 4.149,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:13:04 4.149,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:13:08 4.149,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:13:35 4.149,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:13:39 4.149,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:13:45 4.149,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:13:49 4.149,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:13:54 4.130,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:13:57 4.129,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:14:18 4.129,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:21 4.129,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:15:11 4.129,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:14 4.128,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:15:18 4.100,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:15:22 4.099,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:15:33 4.099,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:36 4.099,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:16:18 4.099,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:16:22 4.098,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:16:52 4.098,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:16:55 4.097,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:17:01 4.097,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:04 4.096,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:17:30 4.090,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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02/02/2022 - 14:17:33 4.089,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:17:39 4.089,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:42 4.089,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:17:48 4.089,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:51 4.089,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:18:01 4.089,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:18:04 4.089,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:18:10 4.080,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:18:13 4.079,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:18:25 4.079,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:18:28 4.079,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:18:42 4.079,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:18:45 4.078,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:18:53 4.075,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:18:56 4.074,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:19:29 4.050,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:19:32 4.049,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:19:54 4.049,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:19:57 4.049,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:20:03 4.049,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:20:06 4.048,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:20:13 4.030,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:20:17 4.029,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:20:30 4.029,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:20:34 4.029,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:20:54 4.010,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:20:57 4.009,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:21:08 4.009,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:21:12 4.008,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:21:50 4.008,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:21:53 4.008,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:21:57 4.000,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:22:02 3.999,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:22:23 3.999,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:22:55 3.999,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

02/02/2022 - 14:23:08 3.950,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 14:23:34 3.949,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0070 - EUGENOL
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:43:59 16,10 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:14 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:57:30 26,27 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 23:23:54 26,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:04:03 26,20 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:39 14,15 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:48:17 18,16 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 26,26 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 16,07 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:06:32 26,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:49:49 26,27 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:58:25 13,78 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 13:58:28 13,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:01 13,75 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 13:59:05 13,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:17 13,73 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:59:21 13,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:31 13,71 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:59:34 13,70 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:39 14,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 13:59:42 13,69 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:59:45 13,68 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 13:59:54 13,67 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 13:59:57 13,66 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:00:05 22,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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02/02/2022 - 14:00:09 13,65 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:00:12 13,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:00:24 11,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

02/02/2022 - 14:01:03 11,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:01:31 12,36 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 14:01:57 13,50 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

02/02/2022 - 14:02:12 11,48 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:02:16 11,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:02:48 11,46 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:02:51 11,45 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:17 11,44 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:03:21 11,43 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:35 11,42 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:03:39 11,41 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:03:48 11,40 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:03:51 11,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:20 11,38 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:04:23 11,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:04:48 11,36 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:04:51 11,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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02/02/2022 - 14:04:51 11,35 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:05:44 11,34 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:05:47 11,33 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:04 11,32 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:06:08 11,31 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:21 11,30 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:06:24 11,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:38 11,28 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:06:41 11,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:06:46 11,26 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:06:49 11,25 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:13 11,24 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:07:16 11,23 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:07:45 11,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:07:48 11,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:08:34 11,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:08:37 11,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:09:32 11,13 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:09:35 11,12 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:09:45 11,10 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:09:48 11,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:10:17 10,90 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

02/02/2022 - 14:10:21 10,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:10:26 10,87 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:10:29 10,86 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:11:06 10,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:11:09 10,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:11:48 10,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:11:52 10,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:12:41 10,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:12:44 10,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:13:39 10,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:13:42 10,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:14:26 10,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:14:29 10,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:15:16 10,39 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:15:19 10,38 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:16:22 10,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:16:25 10,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:16:56 10,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:16:59 10,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:17:09 10,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:12 10,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:17:43 10,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:47 10,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:17:56 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:17:59 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

02/02/2022 - 14:18:30 9,97 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 14:18:34 9,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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02/02/2022 - 14:18:47 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0071 - EXPLORADOR
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:49:53 16,10 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:44 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:58:23 17,07 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:27:22 17,07 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:39 10,19 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:50:43 11,20 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 17,06 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:32:19 10,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:32:48 10,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:32:51 10,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:32:54 10,15 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:32:58 10,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 331 de 652

03/02/2022 - 14:33:01 10,13 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:04 10,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:07 10,11 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:11 10,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:39 10,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:42 10,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:45 10,07 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:48 10,06 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:51 10,05 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:54 10,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:57 10,03 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:34:00 10,02 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:34:03 10,01 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:34:06 10,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:34:26 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:34:30 9,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:34:33 9,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:34:37 9,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:05 15,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:35:06 9,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:10 9,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:13 9,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:16 9,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:19 9,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:24 9,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:27 9,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:30 9,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:33 9,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:35:36 9,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:39 9,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:43 9,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:46 9,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:50 9,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:36:11 11,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:36:25 9,81 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:36:29 9,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:36:32 9,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:36:35 9,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:36:39 9,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:36:43 9,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:36:47 9,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:36:52 9,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:37:15 9,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:37:18 9,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:37:22 9,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:37:27 9,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:37:30 9,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:37:36 9,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:37:39 9,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:37:43 9,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:37:47 9,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:37:50 9,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:38:24 9,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:38:27 9,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:38:30 9,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:38:35 9,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:38:40 9,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:38:43 9,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:38:46 9,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:38:50 9,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:38:54 9,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:38:58 9,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:39:01 9,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:39:06 9,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:39:10 9,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:39:13 9,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:39:17 9,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:39:21 9,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:39:24 9,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:39:27 9,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:40:00 9,45 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:40:05 9,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:40:09 9,43 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:40:12 9,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:40:40 9,41 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:40:43 9,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:40:46 9,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:40:49 9,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:40:52 9,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:40:55 9,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:41:00 9,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:41:04 9,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:41:53 9,28 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:41:56 9,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:41:59 9,26 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:42:02 9,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:42:05 9,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:42:08 9,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:42:21 9,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:42:24 9,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:42:27 9,18 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:42:32 9,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:42:35 9,16 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:42:38 9,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:42:42 9,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:42:46 9,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:43:04 9,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:43:07 9,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:43:10 9,08 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:43:15 9,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:43:19 9,06 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:43:23 9,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:43:26 9,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:43:30 9,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:43:49 9,02 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:43:53 9,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:43:56 9,00 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:43:59 8,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:44:12 8,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0072 - FILME P/ RAIO X
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:50:29 256,20 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:44 250,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:58:55 327,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:28:53 252,00 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:38 272,45 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:51:28 289,61 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 433,26 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:07:37 327,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:50:38 327,00 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:32:47 251,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:08 270,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:36:12 231,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:36:21 250,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:36:25 230,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:36:37 230,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:36:40 333,27 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 14:36:40 229,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:36:53 220,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:37:15 219,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:38:03 300,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:38:16 219,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:38:24 218,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:38:35 210,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:38:40 209,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:38:53 205,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:38:56 204,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:39:09 204,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:39:12 203,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:39:25 203,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:39:28 202,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:39:39 201,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:40:00 200,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:40:06 200,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:40:09 199,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:40:26 199,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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03/02/2022 - 14:40:39 198,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:40:42 197,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:40:49 195,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:40:52 194,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:41:06 194,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:41:11 194,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:41:53 194,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:42:14 193,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:42:28 193,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:42:59 192,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:43:06 192,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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03/02/2022 - 14:43:57 191,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:44:04 191,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:44:56 190,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:45:13 190,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:45:39 189,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:45:54 189,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:46:35 188,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:46:53 187,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:47:07 186,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:47:13 185,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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03/02/2022 - 14:48:06 184,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:48:25 183,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:48:52 182,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:49:21 182,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:49:52 182,89 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0073 - FIO DE SUTURA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:51:07 64,40 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:44 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 12:59:31 20,67 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:30:19 20,67 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:37 58,27 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:52:56 47,12 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 54,39 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:36:08 20,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:36:25 54,38 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:36:45 46,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:36:45 45,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:37:02 41,84 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:37:15 41,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:40:27 19,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0074 - FIO DENTAL 500M
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:51:30 17,22 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:44 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:00:00 16,33 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:31:27 16,33 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:36 20,02 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:53:53 15,74 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:08:07 16,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:51:52 16,33 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:32:48 16,32 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:13 14,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:36:22 12,56 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:37:01 12,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:38:53 13,90 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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03/02/2022 - 14:40:18 11,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:40:43 11,95 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:42:04 11,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:42:20 11,85 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:42:52 11,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:43:02 11,75 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:43:42 11,73 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:43:58 11,70 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:44:42 11,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0075 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:51:48 8,26 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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27/01/2022 - 16:53:43 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:00:29 7,49 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:32:14 7,49 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:04:59 7,45 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:35 8,20 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:54:35 8,30 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:08:29 7,49 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:32:48 7,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:18 5,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:36:38 6,51 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:37:11 5,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:40:13 5,49 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0076 - FIXADOR RAIO X 475ML
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:52:10 13,30 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:43 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:00:59 39,60 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:33:00 39,60 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:55:18 12,75 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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02/02/2022 - 01:52:27 39,60 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:35:22 34,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:39:33 13,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:40:06 12,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:40:19 12,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:41:32 12,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:41:38 12,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:41:43 11,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:41:58 11,80 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:42:47 11,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:43:12 11,70 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:43:37 11,69 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 14:43:51 11,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:44:36 11,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:44:53 11,40 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:45:23 11,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:45:49 11,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:46:04 11,29 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:46:33 11,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:46:55 10,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:47:07 10,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:47:43 9,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:48:20 9,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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03/02/2022 - 14:48:39 9,49 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0077 - FLÚOR TÓPICO GEL NEUTRO 200ML
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:52:30 6,86 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:43 8,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:01:59 26,20 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:33:28 22,20 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:05:33 26,00 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:34 8,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:55:56 5,10 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 26,19 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 5,66 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:08:52 26,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:53:03 26,20 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:32:23 5,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:28 11,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:36:54 6,38 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:37:16 4,35 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 14:37:19 5,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:37:27 4,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:39:17 4,50 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:39:57 4,34 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0078 - FOLHA DE (BPO)
Data Valor CNPJ Situação

31/01/2022 - 13:02:35 10,17 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:33:57 10,17 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:36:14 7,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:39:51 6,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0079 - FOLHA DE CARBONO PARA ARTICULAÇÃO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:54:23 3,08 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:43 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:02:58 7,05 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:34:23 7,05 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 16:36:32 2,20 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:56:56 2,82 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 7,04 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 22:09:19 7,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:32:26 2,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:32:48 2,18 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:32:51 2,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:32:54 2,16 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:32:58 2,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:01 2,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:06 2,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:10 2,12 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:14 2,11 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:39 2,10 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:42 2,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:33:45 2,08 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:48 2,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:51 2,06 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:54 2,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:57 2,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:34:00 2,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:34:03 2,02 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:34:07 2,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:34:26 2,00 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:34:30 1,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:34:33 1,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:34:37 1,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:06 1,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:10 1,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:35:13 1,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:16 1,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:19 1,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:22 1,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:25 1,90 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:29 1,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:33 6,30 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:37:06 2,24 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:37:54 2,21 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:39:44 1,88 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:39:47 1,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:41:31 1,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:42:39 1,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:43:27 1,83 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:43:31 1,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:44:28 1,81 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:44:31 1,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:45:15 1,79 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:45:18 1,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:45:49 1,77 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:45:53 1,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:46:20 1,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:46:24 1,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:46:49 1,73 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:46:52 1,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:47:17 1,71 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:47:20 1,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:47:37 1,69 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:47:40 1,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:48:14 1,67 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:48:17 1,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:48:24 1,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:48:28 1,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:49:01 1,63 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:49:04 1,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:49:17 1,61 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:49:20 1,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:49:36 1,59 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0080 - FORCEPS N° 150
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:54:45 119,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:43 150,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:39:07 230,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 13:04:50 139,57 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:35:03 133,57 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:06:07 139,40 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:31 127,58 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:57:48 105,84 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 139,56 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 117,28 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:09:41 139,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:54:00 139,57 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:32:28 117,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:32:48 117,26 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:32:51 117,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:32:54 117,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:32:58 117,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:01 117,22 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:06 117,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:10 117,20 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:14 117,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:39 117,18 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:42 117,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:45 117,16 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:48 117,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:51 117,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:33:54 117,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:33:57 117,12 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:34:00 117,11 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:34:03 117,10 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:34:07 117,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:34:26 117,08 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:34:30 117,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:34:33 117,06 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:34:37 117,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:06 117,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:10 117,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:13 117,02 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:16 117,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:19 117,00 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:24 116,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:27 116,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 360 de 652

03/02/2022 - 14:35:29 116,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:33 116,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:36 116,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:39 116,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:43 116,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:46 116,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:35:50 116,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:35:58 105,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:36:02 104,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:36:25 104,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:36:29 104,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:36:32 104,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:36:36 104,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:36:39 104,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 361 de 652

03/02/2022 - 14:36:43 104,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:36:47 104,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:36:52 104,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:37:15 104,90 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:37:18 88,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:37:21 95,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:37:23 94,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:37:25 90,22 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:37:26 90,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:38:03 85,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:39:35 84,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:39:50 83,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:40:02 87,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:41:25 83,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:41:37 83,80 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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03/02/2022 - 14:41:57 83,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:42:05 83,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:42:33 83,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:43:02 87,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:43:19 83,40 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:44:23 83,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:44:47 83,25 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:45:09 83,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:47:02 82,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:47:27 82,89 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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0081 - FORCEPS Nº 01
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:55:39 119,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:43 150,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:39:44 230,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 13:09:26 139,57 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:38:48 133,57 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:06:36 139,40 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:30 127,58 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 16:58:56 105,84 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 139,56 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 162,14 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:10:05 139,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:54:51 139,57 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:51:44 118,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:51:49 118,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:52 118,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:51:55 118,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:58 118,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:52:03 118,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:33 118,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:37 118,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:41 118,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:46 118,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:49 118,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:53 118,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:56 118,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:00 118,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:05 118,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:08 118,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:11 118,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:15 118,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:23 87,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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03/02/2022 - 14:53:27 95,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:29 124,72 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:54:09 85,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:54:47 105,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:54:54 94,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:54 87,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:44 84,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:00:07 84,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:00:56 83,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0082 - FORCEPS Nº 151
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:56:00 119,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:42 150,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:40:55 230,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 13:10:01 139,57 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 23:39:16 133,57 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:07:01 139,40 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:28 127,58 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:01:22 105,84 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 139,56 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 117,28 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:10:25 139,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:55:11 139,57 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:51:44 117,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:51:49 117,26 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:52 117,25 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:51:55 117,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:58 117,23 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:03 117,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:34 117,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:52:38 117,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:41 117,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:46 117,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:49 117,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:53 117,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:56 117,15 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:00 117,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:03 117,13 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:06 117,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:09 117,11 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:13 117,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:36 87,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:53:39 90,22 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:53:40 95,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:54:12 85,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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03/02/2022 - 14:54:51 105,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:54:54 90,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:02 87,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:50 84,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:00:11 84,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:01:05 83,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0083 - FORCEPS Nº 16
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:56:20 119,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:42 150,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:41:40 230,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 13:14:04 139,57 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:39:35 133,57 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:07:23 139,40 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:27 127,58 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:02:08 105,84 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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01/02/2022 - 17:03:22 139,56 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 117,28 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:10:50 139,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:55:31 139,57 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:51:45 117,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:51:49 117,26 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:52 117,25 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:51:56 117,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:59 117,23 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:03 117,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:33 117,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:36 117,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:41 117,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:46 117,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:49 117,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:52:53 117,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:56 117,15 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:00 117,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:03 117,13 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:06 117,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:09 117,11 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:13 117,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:52 87,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:53:58 95,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:58 90,22 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:54:16 85,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:54:54 105,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:54:54 90,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:08 87,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:57:56 84,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:00:15 84,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:01:16 83,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0084 - FORCEPS Nº 17
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:56:38 119,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:42 150,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:42:14 230,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 13:14:54 139,57 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:40:01 133,57 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:08:06 139,40 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:26 127,58 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:02:57 105,84 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:03:22 139,56 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 20:46:15 117,28 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:11:09 139,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:55:49 139,57 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 372 de 652

03/02/2022 - 14:51:46 117,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:51:49 117,26 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:52 117,25 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:51:56 117,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:59 117,23 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:03 117,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:34 117,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:38 117,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:41 117,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:46 117,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:49 117,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:53 117,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:56 117,15 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:00 117,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:53:02 117,13 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:05 117,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:08 117,11 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:11 117,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:14 117,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:18 117,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:54:08 87,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:54:11 95,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:54:19 85,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:54:25 90,22 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:54:54 90,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:54:56 105,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:57:27 87,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:58:05 84,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:00:18 84,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 374 de 652

03/02/2022 - 15:01:25 83,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0085 - FORCEPS Nº 69
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:56:57 119,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:42 150,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:42:47 230,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 13:15:34 139,57 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:40:34 133,57 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:08:35 139,40 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:25 127,58 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 139,56 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:03:42 105,84 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 162,14 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:11:27 139,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:56:15 139,57 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:51:46 118,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:51:50 118,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:53 118,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:51:56 118,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:59 118,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:03 118,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:34 118,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:38 118,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:41 118,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:47 118,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:51 118,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:55 118,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:58 118,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:05 118,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:08 118,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:11 118,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:14 118,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:53:18 118,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:54:19 87,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:54:23 95,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:54:24 85,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:54:40 124,72 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:54:54 94,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:54:59 105,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:57:31 87,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:58:17 84,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:00:22 84,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:01:36 83,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0086 - FORMOCRESOL
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:57:23 8,40 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:41 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:16:10 14,36 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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31/01/2022 - 23:46:02 14,36 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:09:16 14,30 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:24 5,99 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 14,35 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:04:27 8,64 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 01:56:48 14,36 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:51:50 5,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:53 5,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:51:56 5,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:59 5,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:03 5,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:34 5,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:37 5,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:41 5,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:52:47 5,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:51 5,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:55 5,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:58 5,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:05 5,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:08 5,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:11 5,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:14 5,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:18 5,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:54:31 6,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:54:54 5,81 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:54:57 5,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:01 5,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:05 5,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:55:09 5,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:13 5,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:16 5,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:20 5,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:35 5,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:39 5,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:43 5,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:46 5,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:49 5,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:52 5,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:12 5,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:16 5,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:19 5,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:23 5,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 380 de 652

03/02/2022 - 14:56:27 5,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:33 5,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:36 5,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:40 5,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:43 5,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:46 5,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:06 5,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:09 5,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:13 5,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:18 5,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:22 5,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:26 5,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:29 5,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:33 5,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:57:36 5,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:40 5,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:43 5,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:46 5,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:49 5,45 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:53 5,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:56 5,43 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:58:00 5,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:58:03 5,41 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:58:08 5,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:58:21 5,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:58:26 5,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:58:30 5,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:58:37 5,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:58:41 5,35 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:58:44 5,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:59:09 5,33 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:12 5,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:59:16 5,31 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:22 5,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:59:28 5,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:43 5,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:59:47 5,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:50 5,26 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:59:53 5,25 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:57 5,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:00:01 5,23 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:00:04 5,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:00:07 5,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:00:10 5,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:00:16 5,19 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:00:20 5,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:00:51 5,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:00:54 12,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:01:22 5,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:01:34 5,15 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:01:38 5,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:01:41 5,13 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:01:46 5,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:02:03 5,11 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:02:11 5,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:02:15 5,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:02:18 5,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:02:29 5,07 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:02:33 5,06 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:02:43 5,05 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:02:47 5,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:02:51 5,03 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:02:54 5,02 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:02:58 5,01 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:03:01 5,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:03:04 4,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:03:07 4,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:03:14 4,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:03:18 4,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:03:42 4,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:03:45 4,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:03:55 4,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:04:07 4,86 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:04:37 4,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:04:42 4,80 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:04:45 4,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:18 4,78 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:05:22 4,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 386 de 652

03/02/2022 - 15:05:37 4,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:05:40 4,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:58 4,73 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:06:20 4,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:39 4,71 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:06:43 4,70 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:59 4,69 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:07:03 4,68 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:07:18 4,67 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:07:22 4,66 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:07:44 4,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:08:00 4,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:08:49 4,63 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:08:52 4,62 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:09:07 4,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:09:22 4,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:10:02 4,58 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:10:31 4,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:11:24 4,55 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:11:48 4,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:12:04 4,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:12:07 4,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:12:23 4,48 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:12:32 4,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:12:53 4,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:13:07 4,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:13:27 4,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:13:48 4,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:14:22 4,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:14:34 4,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:14:47 4,28 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:14:50 4,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:15:13 4,26 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:15:16 4,25 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:15:43 4,23 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:15:46 4,22 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:16:01 4,21 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0087 - FOTOPOLIMERIZADOR
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:57:45 784,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:41 1.500,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:16:57 1.197,39 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:46:52 1.190,39 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 16:36:23 814,55 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 649,88 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:11:58 1.190,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:58:35 1.197,39 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:51:48 649,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:54:39 600,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:54:44 639,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:54:49 620,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:54:54 599,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:02 499,91 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:55:12 560,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:55:16 980,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:58:40 499,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0088 - GLUTARALDEIDO 5 LTS
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:58:08 105,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:41 200,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:18:06 111,56 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:47:33 109,56 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:22 91,14 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:05:22 111,21 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:12:27 111,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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03/02/2022 - 14:54:58 89,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:55:01 88,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:05 80,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:55:09 79,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:21 96,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:55:26 75,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:55:35 74,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:58:55 74,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:59:09 74,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:48 74,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:59:51 74,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:00:25 74,82 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:00:41 74,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:00:51 73,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 392 de 652

03/02/2022 - 15:02:09 73,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:02:12 73,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:02:38 73,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:02:43 73,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:03:20 73,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:03:55 73,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:04:19 73,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:04:38 73,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:31 73,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:05:34 73,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 393 de 652

03/02/2022 - 15:05:53 73,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:05:56 73,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:07 73,63 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:06:20 73,62 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:33 73,61 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:06:36 73,60 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:53 73,59 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:06:56 73,58 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:07:13 73,56 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:07:22 73,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:07:53 73,54 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:08:00 73,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:08:56 73,52 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:09:22 73,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:10:08 73,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:10:31 73,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:11:29 73,48 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:11:48 73,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:12:13 73,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:12:32 73,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:12:59 73,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:13:07 73,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:13:33 73,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:13:48 73,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:14:28 73,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:14:34 73,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:14:42 73,17 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:14:45 73,16 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:15:00 73,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:15:04 73,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:15:18 73,13 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:15:21 73,12 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:15:50 73,11 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:15:53 73,10 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:16:08 73,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:16:14 72,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:16:21 72,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0089 - GORRO DESCARTÁVEL
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 14:58:28 0,22 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:41 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:18:58 57,90 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:48:21 50,90 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 15:10:01 50,90 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 17:03:22 57,89 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:06:20 0,34 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 17:21:19 25,00 (proposta) 03.959.575/0001-24 - VISAN
ASSESSORIA E PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI EPP

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 17,90 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:19:14 57,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 01:59:21 57,90 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:51:50 15,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:12 14,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:55:18 13,77 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:55:24 30,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:58:29 11,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:59:06 0,21 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:00:48 0,20 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:02:04 0,19 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0090 - GRAMPOS P/ISOLAMENTO
Data Valor CNPJ Situação
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26/01/2022 - 14:58:50 17,50 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:40 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:19:28 23,60 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

31/01/2022 - 23:49:29 23,60 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:21 15,90 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 23,59 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:07:04 13,72 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:19:33 23,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:51:53 15,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:51:57 15,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:00 15,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:33 15,86 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:36 15,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:41 15,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:47 15,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:52:51 15,82 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:55 15,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:58 15,80 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:05 15,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:08 15,78 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:11 15,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:14 15,76 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:18 15,75 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:54:54 15,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:54:57 15,73 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:01 15,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:06 15,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:09 15,70 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:13 15,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:55:16 15,68 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:20 15,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:24 14,20 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:55:27 14,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:29 19,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:55:35 14,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:46 12,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 14:55:49 12,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:21 12,48 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:59:24 12,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:55 12,46 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:00:01 12,45 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:00:34 12,42 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:00:51 12,41 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:00:54 12,40 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:00:58 12,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:02:14 12,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:02:43 12,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:03:31 12,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:03:55 12,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:04:29 12,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:04:37 12,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:25 12,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:05:29 12,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:42 12,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:05:45 12,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:06:27 12,13 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:06:30 12,12 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:49 12,11 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:06:53 12,10 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:07:06 12,09 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:07:22 12,08 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:07:57 12,07 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:08:00 12,06 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:09:02 12,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:09:22 11,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:10:13 11,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:10:31 11,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:11:36 11,96 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:11:48 11,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:12:18 11,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:12:32 11,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:13:05 11,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:13:10 11,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:13:39 11,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:13:48 11,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:14:34 11,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:14:37 11,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:14:55 11,73 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:14:58 11,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:15:24 11,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:15:43 11,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:16:13 11,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:16:17 11,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:16:26 11,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0091 - HEMOSTOP
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:00:25 34,02 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:40 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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31/01/2022 - 13:20:22 42,41 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 00:09:07 42,41 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:20 19,04 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 42,40 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:08:07 25,26 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:19:57 42,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:51:57 19,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:34 19,02 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:38 19,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:41 19,00 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:44 18,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:48 18,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:51 22,19 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:59:20 36,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:01:38 24,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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26/01/2022 - 15:00:45 7,28 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:40 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:21:22 13,65 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 00:09:39 13,65 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:20 5,89 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 13,64 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:08:59 8,62 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

03/02/2022 - 14:51:57 5,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:34 5,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:39 5,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:42 5,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:47 5,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:51 5,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:55 5,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:58 5,81 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:53:01 5,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:05 5,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:08 5,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:11 5,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:16 5,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:54:55 5,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:54:58 5,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:01 5,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:06 5,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:09 5,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:13 5,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:16 5,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:20 5,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:35 5,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:55:39 5,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:43 5,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:46 5,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:49 5,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:52 5,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:12 5,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:16 5,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:19 5,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:23 5,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:27 5,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:33 5,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:36 5,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:40 5,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:43 5,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:56:46 5,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:06 5,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:10 5,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:13 5,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:18 5,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:22 5,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:27 5,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:30 5,45 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:33 5,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:36 5,43 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:40 5,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:43 5,41 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:57:46 5,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:49 5,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:57:53 5,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:56 5,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:58:00 5,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:58:03 5,35 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:58:08 5,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:58:21 5,33 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:58:26 5,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:58:30 5,31 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:58:37 5,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:58:41 5,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:58:44 5,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:59:09 5,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:12 5,26 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:59:16 5,25 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 14:59:18 5,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:59:23 5,23 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:26 10,80 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:59:43 5,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:59:47 5,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:50 5,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:59:53 5,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:56 5,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:00:01 5,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:00:05 5,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:00:08 5,15 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:00:13 5,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:00:51 5,13 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:01:22 5,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:01:34 5,11 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:01:38 5,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:01:41 5,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:01:46 5,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:02:03 5,07 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:02:11 5,06 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:02:15 5,05 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:02:19 5,04 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:02:43 5,03 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:02:47 5,02 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:02:51 5,01 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:02:55 5,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:02:58 4,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:03:01 4,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:03:04 4,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:03:07 4,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:03:55 4,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:03:59 4,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:04:02 4,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:04:05 4,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:04:08 4,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:04:12 4,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:04:38 4,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:04:41 4,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:04:45 4,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:04:49 4,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:04:52 4,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:04:56 4,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:04:59 4,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:03 4,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:05:06 4,81 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:10 4,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:05:13 4,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:18 4,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:05:22 4,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:25 4,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:05:29 4,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:32 4,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:05:36 4,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:39 4,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:05:42 4,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:47 4,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:05:50 4,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:05:54 4,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:06:20 4,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:23 4,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:06:26 4,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:29 4,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:06:32 4,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:36 4,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:06:40 4,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:45 4,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:06:48 4,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:51 4,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:06:54 4,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:06:58 4,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:07:01 4,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:07:04 4,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:07:22 4,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:07:26 4,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:07:29 4,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:07:32 4,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:07:35 4,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:07:39 4,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:08:00 4,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:08:14 4,46 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:08:33 4,45 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:08:36 4,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:08:40 4,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:09:24 4,38 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:09:27 4,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:09:35 4,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:09:38 4,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:10:26 4,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:10:31 4,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:10:53 4,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:10:56 4,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:11:09 4,17 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:11:12 4,16 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:11:53 4,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0093 - HYDRO C
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:01:06 24,50 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:40 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:21:59 79,30 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 00:10:08 79,30 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:20 23,18 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 79,29 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:09:47 72,88 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:20:19 79,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:56:08 34,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:59:32 62,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 14:59:43 32,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0094 - INTERMEDIÁRIO PARA CÂNULA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:01:28 23,80 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:40 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:22:49 55,10 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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01/02/2022 - 00:10:26 55,10 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 14:59:42 53,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

0095 - IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:01:50 25,20 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:40 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:23:23 65,10 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 00:11:04 65,93 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:19 22,45 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 65,92 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:11:22 37,09 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 20,63 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:21:03 65,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:51:57 20,62 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:00 20,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:34 20,60 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:39 20,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:52:42 20,58 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:47 20,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:51 20,56 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:52:55 20,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:52:58 20,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:01 20,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:05 20,52 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:08 20,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:53:11 20,50 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:53:16 20,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:54:55 20,48 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:54:58 20,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:01 20,46 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:06 20,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:55:09 20,44 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:13 20,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:16 20,42 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:20 20,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:35 20,40 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:39 20,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:42 20,38 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:46 20,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:49 20,36 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:55:52 20,35 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:55:58 18,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:56:01 17,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:12 17,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:16 17,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:56:19 17,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:23 17,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:26 17,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:29 17,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:32 17,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:35 17,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:39 17,90 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:42 17,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:45 17,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:56:49 17,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:56:52 15,87 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 14:56:56 16,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 14:57:02 35,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 14:57:06 15,86 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:50 15,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 14:59:53 15,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 14:59:56 15,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:00:01 15,82 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:00:05 15,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:00:08 15,80 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:00:13 15,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:00:28 52,30 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

0096 - JOGO DE ALAVANCA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:02:19 123,20 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:40 150,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:43:39 380,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 13:24:14 182,85 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 00:11:51 182,85 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:18 163,48 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 182,84 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:12:01 157,78 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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03/02/2022 - 15:19:48 123,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:20:26 123,18 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:20:31 123,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:20:35 123,16 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:20:39 123,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:20:42 123,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:20:45 123,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:21:22 123,12 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:21:25 123,11 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:21:29 123,10 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:21:33 123,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:21:36 123,08 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:21:39 123,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:21:43 123,06 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:21:46 123,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:21:49 123,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:21:52 123,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:25 123,02 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:22:30 123,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:33 123,00 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:22:37 122,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:41 122,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:22:46 122,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:15 154,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:23:26 122,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:23:29 122,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:32 122,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:23:36 90,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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03/02/2022 - 15:23:39 90,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:45 89,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:24:00 88,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:25:50 87,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0097 - KIT DE HIGIENE BUCAL
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:03:13 10,71 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:39 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:24:57 44,99 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 00:12:58 41,99 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 17:13:15 6,65 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 9,36 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:21:40 44,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:02:05 12,90 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:21:51 6,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:22:45 5,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:23:21 5,98 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:23:28 12,70 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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03/02/2022 - 15:23:45 7,65 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:24:00 5,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:24:32 5,89 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:24:59 5,88 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:25:59 5,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:26:29 5,80 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:27:22 5,79 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:27:35 5,50 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:27:45 5,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:27:56 5,39 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:28:08 5,35 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:28:19 5,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:28:22 5,34 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:28:32 5,29 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:29:57 5,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 15:30:12 5,19 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:30:48 5,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:31:13 5,12 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:31:23 4,99 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:31:36 4,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0098 - LÂMINA DE BISTURI N 12
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:03:39 0,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:39 0,80 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:25:31 1,32 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 00:14:29 1,32 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:10:59 1,30 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:17 58,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 1,31 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:14:19 0,44 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 41,86 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 02:01:46 1,32 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:19:50 0,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:21:10 32,20 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:22:56 0,40 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:23:00 0,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:53 0,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:24:13 0,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:24:16 0,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:26:16 0,71 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

0099 - LÂMINA DE BISTURI N 15
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:03:58 0,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:39 0,80 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:26:18 1,37 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 00:14:50 1,37 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:11:41 1,35 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 17:03:22 1,36 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:15:05 0,44 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 41,86 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 02:02:34 1,37 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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03/02/2022 - 15:19:50 0,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:21:18 32,20 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:23:03 0,40 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:23:06 0,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:24:12 0,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:24:18 0,35 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:24:21 0,34 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:24:44 0,75 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:26:07 0,32 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:26:11 0,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0100 - LIMA ENDODONTICAS 1ª SÉRIE 15, 25, 30,
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:04:21 28,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:39 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:26:53 45,70 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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01/02/2022 - 00:16:04 45,70 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:16 20,97 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:16:30 42,43 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

03/02/2022 - 15:24:23 20,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:24:27 19,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:24:48 32,80 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:26:13 19,89 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:26:22 19,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:27:54 19,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:28:13 19,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:28:26 19,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:28:31 19,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:29:42 19,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:29:45 19,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:30:07 19,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:30:21 19,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:31:30 19,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:31:33 19,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:32:55 19,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:32:59 18,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:33:20 18,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:33:23 17,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:35:03 17,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:35:06 17,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:35:18 17,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:35:25 16,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:36:30 16,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:36:33 15,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:37:37 15,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:37:40 15,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:38:54 15,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:39:06 15,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:39:31 15,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:39:34 14,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:39:50 14,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:39:56 14,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:40:51 14,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:41:00 14,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:41:35 14,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0101 - LIQUIDO DE DAKIM
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:05:15 8,40 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:39 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:28:11 30,03 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 10:58:52 30,03 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 17:17:27 11,19 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 17,56 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:22:10 30,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:03:10 30,03 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:21:31 13,51 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:22:16 8,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:22:28 8,90 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:23:17 14,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:24:34 6,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:24:48 5,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:24:51 19,75 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

0102 - LIXA P/ ACABAMENTO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:05:47 11,20 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:39 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:28:47 34,52 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 10:59:25 34,52 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:16 10,23 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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01/02/2022 - 17:03:22 6,69 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:18:10 13,53 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:22:31 34,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:22:24 6,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:22:57 9,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:23:26 8,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:24:41 8,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:24:43 7,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:24:54 22,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

0103 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. M)
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:06:15 68,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:38 100,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:29:52 77,27 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:00:13 67,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:12:20 77,20 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:16 60,00 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 77,26 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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01/02/2022 - 17:19:17 35,70 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 35,61 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 20:55:58 30,00 (proposta) 11.388.997/0001-15 - STRA
COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:22:50 77,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:03:49 77,27 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:21:25 35,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:30 35,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:22:35 35,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:18 30,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:23:22 29,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:35 35,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:24:24 26,60 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:24:55 26,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:24:58 50,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:25:04 42,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:25:09 26,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:25:43 25,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:26:33 25,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:27:38 25,79 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:28:47 25,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:29:01 24,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:30:30 24,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:30:51 23,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:32:13 23,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:32:42 23,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:33:38 23,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:33:55 22,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:34:30 22,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:34:59 22,70 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

0104 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (TAM. P)
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Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:06:37 68,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:38 100,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:30:30 77,27 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:00:54 67,27 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:12:53 77,20 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:15 59,90 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 77,26 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:20:25 35,70 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 35,61 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 20:56:30 30,00 (proposta) 11.388.997/0001-15 - STRA
COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:23:51 77,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:04:39 77,27 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:21:28 35,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:21:51 35,59 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:21:54 35,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:36 35,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 15:22:40 35,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:33 33,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:23:37 32,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:50 32,95 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:23:53 32,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:24:17 35,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:24:35 26,60 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:24:59 26,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:25:10 42,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:25:14 26,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:25:18 50,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:25:50 25,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:26:39 25,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:27:42 25,79 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:28:52 25,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:29:05 24,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:30:36 24,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:30:54 23,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:32:21 23,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:32:46 23,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:33:42 23,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:34:03 23,29 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:34:35 23,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:35:10 23,19 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:35:56 23,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:36:06 23,09 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:36:49 23,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:36:59 22,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:37:06 22,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:37:38 22,89 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:37:56 22,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:38:07 22,70 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:38:38 22,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0105 - MASCARA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:07:16 27,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:38 60,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:31:06 38,67 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:01:25 38,67 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:13:23 38,60 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:15 15,64 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 38,66 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:22:00 33,47 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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01/02/2022 - 20:46:15 15,56 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:24:33 38,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:05:11 38,67 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:21:39 15,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:03 15,54 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:22:06 15,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:42 15,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:22:46 15,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:49 14,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:23:53 13,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:25:04 13,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:25:09 13,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:25:21 20,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:25:33 19,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:26:09 13,88 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:26:12 13,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:26:45 15,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:26:45 13,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:26:50 13,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:26:58 13,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:27:01 13,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:27:50 13,68 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:27:54 13,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:28:04 13,66 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:28:19 13,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:28:38 13,64 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:28:43 13,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:28:57 13,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:29:00 13,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:29:12 13,48 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:29:15 13,47 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:29:33 13,46 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:29:37 13,45 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:29:50 13,44 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:29:53 13,43 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:30:17 13,42 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:30:21 13,41 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:30:41 13,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:30:46 12,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:31:02 12,98 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:31:05 12,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:31:49 12,96 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:31:53 12,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:32:07 12,94 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:32:10 12,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:32:33 12,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:32:38 12,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:32:50 12,88 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:32:53 12,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:33:07 12,86 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:33:11 12,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:33:30 12,84 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:33:35 12,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:33:47 12,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:33:51 12,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:34:05 12,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:34:09 12,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:34:29 11,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:34:40 11,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:35:28 11,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:35:43 11,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:36:02 11,39 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:36:54 11,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:37:02 11,29 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 448 de 652

03/02/2022 - 15:37:10 11,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:37:46 11,19 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:38:03 11,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:38:21 11,14 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:38:30 11,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:38:45 11,09 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:39:15 11,05 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:39:33 11,04 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:40:00 11,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:40:17 10,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:40:30 10,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:40:49 10,89 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:41:02 10,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:41:22 10,84 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:41:44 10,82 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:41:55 10,81 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:42:22 10,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:42:44 10,79 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:43:06 10,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:43:24 10,74 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:43:53 10,72 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:44:04 10,71 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:44:19 10,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:44:39 10,69 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:45:05 10,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:45:36 10,59 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:45:51 10,55 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:46:15 10,54 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:46:21 10,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:46:32 10,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:46:42 10,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:47:00 10,44 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:47:09 10,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:47:22 10,39 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:47:42 10,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:48:09 10,29 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:48:18 10,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:48:28 10,24 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:48:40 10,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:48:57 10,19 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:49:11 10,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:49:24 10,09 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:49:37 10,05 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:49:52 10,04 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:50:00 10,03 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:50:32 10,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:50:43 9,99 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:51:07 9,98 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:51:13 9,95 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:51:36 9,94 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:51:52 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:52:08 9,89 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:53:28 9,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:53:42 9,84 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:53:56 18,48 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 15:54:42 9,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:54:59 9,79 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:55:46 9,78 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:56:07 9,77 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:56:49 9,76 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:57:07 9,75 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:57:47 9,74 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:58:20 9,73 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:58:55 9,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:59:01 9,69 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:59:43 9,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:59:50 9,50 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:00:40 9,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:01:23 9,44 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:02:13 9,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:02:28 9,39 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:03:25 9,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:03:39 9,19 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 16:04:08 9,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:04:48 8,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:05:15 8,96 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:05:31 8,95 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:05:58 8,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:06:14 8,89 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:06:46 8,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0106 - MATRIZ DE AÇO Nº 05
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:07:35 2,52 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:37 5,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:31:34 4,09 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:02:06 4,09 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:15 2,20 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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01/02/2022 - 17:03:22 1,97 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:22:40 2,70 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:25:05 4,09 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:20:26 1,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:21:51 1,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:25 1,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:22:30 1,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:33 1,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:22:37 1,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:41 1,90 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:22:46 1,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:49 1,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:22:52 1,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:25:11 1,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:25:14 1,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:25:47 2,35 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:25:57 1,81 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:26:53 1,72 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:26:58 1,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:27:09 3,55 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:29:01 1,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:29:04 1,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:30:46 1,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 15:30:49 1,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:32:03 1,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:32:06 1,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0107 - MATRIZ DE AÇO Nº 07
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:07:54 2,80 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:37 5,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Válido

31/01/2022 - 13:32:04 4,09 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:02:46 4,09 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:14 2,20 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 4,09 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:23:25 2,96 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:25:26 4,09 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:22:01 2,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:25 2,18 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:22:30 2,17 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:33 2,16 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:22:37 2,15 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:41 2,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:22:46 2,13 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:22:53 2,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:22:56 2,09 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:26 2,08 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:23:29 2,07 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:32 2,06 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:23:37 2,05 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:23:40 2,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:23:43 2,03 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:24:05 2,02 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:24:08 2,01 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:24:12 2,00 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:24:16 1,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:24:20 1,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:24:23 1,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:24:27 1,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:24:32 1,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:24:35 1,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:24:39 1,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:24:43 1,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:24:46 1,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:24:49 1,90 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 460 de 652

03/02/2022 - 15:24:52 1,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:25:16 1,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:25:19 1,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:25:55 2,35 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:27:07 1,82 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:27:11 1,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:27:28 3,55 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:29:09 1,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:29:12 1,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:30:53 1,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 15:30:57 1,73 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0108 - MICROBRUCH
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:08:28 14,56 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:36 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:32:40 35,15 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:03:13 35,15 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:14 12,72 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:24:24 15,67 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 15,58 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:25:54 35,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:06:26 35,15 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:22:15 12,71 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:22:25 12,70 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:23:00 12,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:23:26 12,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:24:16 12,58 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:24:20 12,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:25:26 12,56 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:25:29 12,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:26:06 13,65 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:26:25 12,54 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:26:28 12,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:26:37 10,40 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:26:47 11,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:27:05 15,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:27:15 10,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:27:21 10,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:27:40 28,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:29:15 10,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:29:24 10,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:31:07 10,18 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:31:32 10,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:32:42 10,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:32:52 10,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:33:56 10,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:34:04 10,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:34:10 10,05 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:34:14 10,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:34:21 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:34:25 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:34:49 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:34:55 9,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:35:34 9,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:35:37 9,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:36:05 9,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:36:28 9,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:37:00 9,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:37:13 9,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:37:22 9,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:37:25 9,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:38:17 9,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0109 - MICROBRUCH,
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:09:02 14,56 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:36 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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31/01/2022 - 13:33:07 35,15 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:03:36 35,15 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:13 12,72 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:25:44 15,67 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 15,58 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:26:11 35,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:06:31 35,15 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:22:23 12,71 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:22:26 12,70 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:23:16 12,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:23:26 12,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:24:21 12,58 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:24:25 12,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:25:36 12,55 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:25:39 12,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:26:14 13,65 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:26:35 12,52 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:26:43 10,40 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:27:08 11,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:27:11 15,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:27:21 10,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:27:52 28,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:29:27 10,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:29:30 10,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:31:12 10,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:31:32 10,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:32:46 10,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:32:52 10,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:34:01 10,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:34:04 10,14 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:34:17 10,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:34:21 10,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:34:54 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:34:57 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:35:29 9,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:35:32 9,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:36:14 9,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:36:28 9,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:37:17 9,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:37:20 9,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:37:26 9,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:37:29 9,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:38:24 9,45 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0110 - MOLDEIRA P/ APLICAÇÃO DE FLÚOR
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:09:43 0,95 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:35 1,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:33:45 6,00 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:04:29 5,99 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:12 1,33 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:27:20 0,90 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 55,40 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:22:31 42,62 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:23:26 0,94 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:27:01 0,80 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:27:26 0,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:28:02 2,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

0111 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO
Data Valor CNPJ Situação
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26/01/2022 - 15:10:24 29,40 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:35 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:35:25 37,20 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:32:22 37,20 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:14:12 37,10 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:11 31,12 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 24,26 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:28:37 33,12 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 30,80 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:26:40 37,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:07:20 37,20 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:44:31 29,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:44:42 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:44:57 24,25 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:45:24 24,24 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:45:32 21,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:46:23 23,70 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:46:39 32,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:47:11 20,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:47:23 20,98 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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03/02/2022 - 15:47:27 20,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:48:14 20,96 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:48:19 20,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:49:17 20,94 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:49:21 20,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:49:51 20,92 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:49:54 20,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:50:42 20,90 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:50:45 20,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:52:08 20,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:52:11 20,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:53:40 20,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 15:53:43 19,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:54:04 29,00 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 15:54:57 19,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:55:00 19,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:55:17 19,38 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:55:21 19,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:55:49 19,36 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:55:53 19,35 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:56:03 19,34 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:56:08 19,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:56:22 19,32 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 15:56:25 19,31 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:56:33 19,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:56:37 19,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:57:14 19,28 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:57:18 19,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:57:25 19,26 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:57:28 19,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:58:02 19,24 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:58:05 19,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:58:22 19,22 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 15:58:26 19,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:58:37 18,80 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:58:40 18,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:59:06 18,78 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:59:09 18,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:59:16 18,70 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:59:21 18,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:59:50 18,65 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:59:53 18,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:00:11 18,60 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:00:14 18,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:00:18 18,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 16:00:21 18,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:00:34 18,25 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:00:38 18,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:00:56 18,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:01:07 18,19 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:01:13 18,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:01:24 18,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:01:27 17,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:01:31 18,15 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:01:41 17,90 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:01:44 17,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 16:01:56 17,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:01:59 17,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:02:28 17,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:02:31 17,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:02:55 17,73 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:03:05 17,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:03:10 17,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:03:20 17,68 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:03:23 17,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:03:35 17,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 16:03:38 17,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:03:41 17,65 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:03:46 17,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:03:49 16,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:04:10 16,95 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:04:13 16,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:04:17 16,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:04:20 16,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:04:35 16,88 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:04:38 16,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:04:42 16,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 16:04:46 16,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:04:56 16,78 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:05:00 16,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:05:03 16,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:05:06 16,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:05:23 16,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:05:26 16,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:05:41 16,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:05:44 15,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 16:06:16 15,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:06:19 15,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0112 - OSTOPORIN
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:10:44 24,90 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:35 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:36:23 21,96 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:32:38 21,96 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 17:29:21 28,15 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

03/02/2022 - 15:45:47 16,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:46:38 19,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:52:15 15,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0113 - ÓXIDO DE ZINCO,
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:11:11 7,97 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:34 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:36:51 12,35 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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01/02/2022 - 11:33:01 12,35 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:10 10,61 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 7,95 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:30:01 6,12 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 6,96 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:27:01 12,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:07:58 12,35 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:44:31 7,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:45:45 10,60 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:45:56 5,70 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:46:42 10,80 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:46:44 5,69 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:46:49 6,90 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:52:21 5,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:52:29 5,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:53:47 5,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:54:11 5,39 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:55:04 5,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:55:58 5,35 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

0114 - PARAMONO CANFORADO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:11:33 9,52 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:34 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:37:18 18,42 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:33:27 18,42 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:10 8,08 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 7,47 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:30:49 11,39 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:27:21 18,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:44:31 7,46 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:46:03 6,80 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:46:45 15,80 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:46:57 9,10 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:47:24 6,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:47:56 6,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:48:11 6,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:48:14 6,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:48:17 6,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:48:20 6,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:48:23 6,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:48:26 6,72 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:48:30 6,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:48:33 6,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:48:37 6,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:48:41 6,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:48:44 6,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:48:48 6,66 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:49:18 6,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:49:21 6,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:49:24 6,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:49:28 6,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:49:31 6,61 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:49:34 6,60 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:49:56 6,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:49:59 6,58 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:50:02 6,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:50:05 6,56 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:50:09 6,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:50:12 6,54 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:50:15 6,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:50:19 6,52 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:50:22 6,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:50:26 6,50 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:50:29 6,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:50:33 6,48 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:51:24 6,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:51:27 6,46 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:51:30 6,45 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:51:34 6,44 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:51:38 6,43 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:51:42 6,42 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:51:54 6,41 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:51:58 6,40 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:52:01 6,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:52:05 6,38 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:52:31 6,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 484 de 652

03/02/2022 - 15:52:35 6,29 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:52:46 6,28 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:52:50 6,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:52:53 6,26 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:52:59 6,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:53:02 6,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:53:06 6,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:53:11 6,22 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:53:14 6,21 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:53:44 6,20 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:53:47 6,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:53:50 6,18 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:53:54 6,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 15:53:58 5,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:54:09 5,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:54:14 5,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:54:36 5,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:54:39 5,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:54:42 5,86 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:54:45 5,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:54:48 5,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:55:08 5,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:55:13 5,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:56:01 5,78 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:56:08 5,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:56:28 5,76 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:56:44 5,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:57:19 5,74 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:57:22 5,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:58:08 5,72 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:58:15 5,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:58:27 5,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:58:30 5,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:59:10 5,68 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0115 - PASTA PROFILÁTICA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:11:53 6,02 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:34 10,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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31/01/2022 - 13:37:47 10,31 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:33:45 10,31 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:14:53 10,30 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:09 5,53 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 9,87 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:31:31 4,93 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 4,90 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:27:40 10,29 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:08:25 10,31 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:44:31 4,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:45:06 4,88 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:45:48 4,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:46:10 4,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:46:43 9,86 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:46:50 8,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:46:54 4,29 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:47:04 9,25 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:47:24 4,28 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:47:42 4,27 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:48:11 4,26 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:48:28 6,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:48:35 4,25 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:48:38 4,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:49:04 4,23 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:49:18 4,22 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:49:36 4,21 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:49:56 4,20 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:50:38 4,19 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:51:24 4,18 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:51:43 4,17 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:51:55 4,16 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:52:13 4,15 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:52:35 4,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:52:46 3,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:53:11 3,98 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:53:14 3,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:53:32 3,96 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:53:44 3,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:53:49 3,94 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:53:52 3,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:54:13 3,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:54:16 6,69 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 15:54:18 3,92 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:54:36 3,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:54:40 3,77 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:55:37 3,76 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:57:00 8,98 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

0116 - PEÇA RETA INTRA 1.1 C/ GIRO DE ANEL REFRIGERADO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:12:19 700,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:33 3.000,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:39:16 1.384,67 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:34:00 1.284,67 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:09 863,56 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:32:22 535,50 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 734,65 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:28:05 1.380,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:08:55 1.384,67 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:44:31 699,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:45:17 699,98 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:45:48 699,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:46:24 499,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:46:55 1.050,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:47:04 489,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:47:10 565,11 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 15:47:14 631,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:47:24 630,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:52:44 480,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0117 - PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:12:40 66,08 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:33 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:39:50 82,35 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:34:16 82,35 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:07 23,90 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 45,35 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:33:09 25,33 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:28:23 82,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:46:33 47,20 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:47:02 68,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:47:22 19,61 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:47:25 19,60 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:48:35 44,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:52:50 19,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:52:53 19,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:54:19 19,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:54:36 19,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:55:28 19,38 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:55:31 19,37 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:56:15 19,36 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:56:45 19,35 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:57:27 19,34 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:58:15 19,33 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:58:35 19,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:58:38 19,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:59:20 19,28 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:59:24 19,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:00:00 19,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:00:03 19,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:00:12 19,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:00:26 18,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:01:01 18,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:01:22 18,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:01:35 18,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:01:38 18,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:01:48 18,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:02:13 18,74 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:02:37 18,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:03:20 18,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:03:41 18,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:03:44 18,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:03:52 18,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:04:25 17,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:04:50 17,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:05:11 17,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:05:34 17,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:05:37 17,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:06:22 17,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0118 - PEDRA POMES 1KG
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:13:01 6,86 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:33 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:41:07 11,37 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:35:38 11,37 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 17:33:51 5,81 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 13,00 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:28:42 11,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:45:26 10,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:46:47 4,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:47:05 9,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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03/02/2022 - 15:47:36 5,61 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:52:57 4,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0119 - PINÇA PARA ALGODÃO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:13:23 13,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:32 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:44:51 55,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 13:42:44 27,44 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:35:53 27,44 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:06 17,17 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 11,43 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:34:31 18,97 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 21,03 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:29:02 27,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:44:31 13,43 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:45:47 16,18 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:46:53 9,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:47:09 22,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:47:43 14,92 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido
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03/02/2022 - 15:48:45 10,27 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:53:10 9,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0120 - PLACA DE VIDRO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:13:43 18,20 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:32 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:43:49 17,63 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:36:05 17,63 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:06 16,58 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 15,80 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:35:11 12,87 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 24,30 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:29:21 17,50 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:44:31 15,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 15:46:03 18,70 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 15:47:05 13,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 15:47:38 14,95 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 15:47:55 17,42 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 15:48:11 14,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 15:48:55 12,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:53:14 12,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:53:18 12,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:54:30 12,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:54:33 11,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:55:24 11,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:55:28 11,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:56:09 11,96 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:56:12 11,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:56:39 11,94 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:56:42 11,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:57:35 11,92 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:57:39 11,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:58:14 11,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:58:17 11,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 15:58:43 11,88 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:58:47 11,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 15:59:30 11,86 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 15:59:34 11,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:00:06 11,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:00:09 11,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:00:25 11,75 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:00:28 11,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:01:07 11,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:01:14 11,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 16:01:41 11,65 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:01:44 11,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:02:03 11,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:02:07 11,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:02:46 11,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:03:05 11,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:03:12 11,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:03:15 11,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 16:03:58 11,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:04:02 11,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0121 - PONTA DE ASPIRAÇÃO DE ENDO PONTA GROSSA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:14:23 10,08 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:31 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:44:30 60,20 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:39:38 58,20 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 17:36:35 86,41 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

03/02/2022 - 16:40:19 56,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:44:22 10,05 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:46:05 7,20 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:46:48 7,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0122 - PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE
Data Valor CNPJ Situação
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26/01/2022 - 15:14:46 33,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:31 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:45:11 41,55 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:39:53 40,55 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:05 34,55 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:37:24 46,58 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:30:37 41,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:38:10 33,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:38:28 37,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:40:23 36,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:43:14 33,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:43:17 32,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:37 30,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:43:47 29,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:27 29,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:44:56 29,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:12 24,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:46:30 23,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:46:55 23,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0123 - PONTA DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:15:08 33,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:30 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:45:42 41,55 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:40:05 40,55 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:04 34,55 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:38:09 47,19 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:30:22 41,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:38:10 33,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:38:36 36,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:43:18 33,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:43:21 32,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:40 36,01 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:43:45 30,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:43:48 29,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:31 29,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 16:44:56 29,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:18 24,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:46:30 23,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:00 23,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0124 - PORTA AGULHA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:15:28 47,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:29 100,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:45:42 140,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 13:46:32 126,47 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:40:18 116,47 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:37:22 55,02 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 36,02 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:38:51 39,47 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 137,55 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:31:10 126,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:38:10 47,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:38:30 105,81 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:38:45 33,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:40:29 75,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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03/02/2022 - 16:41:57 32,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:28 34,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:44:40 32,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:44:44 32,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:47:06 32,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:47:10 32,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:48:35 32,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:48:38 32,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0125 - PORTA AGULHA MATHIE 11 CM
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:15:51 65,80 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:29 100,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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31/01/2022 - 08:46:17 145,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 13:47:10 102,80 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:40:35 100,80 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:04 93,37 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 69,87 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:39:33 95,40 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 137,55 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:31:28 102,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:38:10 69,86 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:38:41 105,81 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:39:03 78,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:40:32 92,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:42:02 65,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:04 60,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:44:08 63,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:45 59,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:46:35 47,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11
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03/02/2022 - 16:47:13 46,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0126 - PORTA AMALGAMA
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:16:19 20,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:28 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:47:44 79,67 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:40:48 69,67 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:03 18,33 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 26,20 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:40:26 15,91 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:31:46 79,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:39:14 65,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:40:36 49,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:42:10 18,32 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:42:13 18,31 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:42:16 18,30 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:42:41 18,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:42:44 18,28 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:42:47 18,27 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:42:50 18,26 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:42:53 18,25 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:42:56 18,24 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:09 18,23 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:13 18,22 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:16 18,21 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:19 18,20 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:23 18,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:27 18,18 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:47 18,17 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:50 18,16 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:53 18,15 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:43:57 18,14 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:01 18,13 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:04 18,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:07 18,11 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:11 18,10 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:15 18,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:18 18,08 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:21 18,07 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:24 18,06 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:27 16,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:44:31 15,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:56 15,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:59 15,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:02 15,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:45:05 15,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:08 15,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:11 15,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:15 15,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:19 15,91 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:22 15,90 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:25 15,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:29 15,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:32 15,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:56 15,86 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:01 15,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:46:04 15,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:07 15,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:46:09 15,82 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:46:12 15,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:46:30 15,80 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:33 15,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:46:36 15,78 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:39 15,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:46:43 15,76 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:46 14,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:46:49 14,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:47:18 14,58 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:21 14,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:47:24 14,56 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:28 14,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:47:31 14,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:35 14,53 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 16:48:29 14,52 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:32 14,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:48:35 14,50 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:38 14,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:48:41 14,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:48:44 13,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:47 13,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:48:50 13,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:56 13,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:49:16 13,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:19 13,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:49:22 13,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:25 13,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 16:49:28 13,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:32 13,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:49:35 13,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:38 13,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:49:41 13,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:45 13,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:49:48 13,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:51 13,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:50:13 13,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:50:16 13,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:50:24 13,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:50:27 13,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:50:27 12,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:50:33 12,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:50:36 12,51 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0127 - PORTA MATRIZ
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:16:54 50,40 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:28 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:46:57 135,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 13:48:09 52,47 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:40:57 52,47 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:03 41,83 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 28,27 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:41:06 42,96 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:32:06 52,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:09:44 52,47 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:39:23 35,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:39:38 34,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:40:40 49,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:44:44 36,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:45:32 28,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:47:25 34,98 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:47:26 34,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:49 34,95 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:48:29 34,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

07/02/2022 - 14:19:12 34,93 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

0128 - POSICIONADOR DE RX
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:17:15 93,80 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:27 100,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:48:40 145,80 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:41:10 145,80 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:03 53,75 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 72,25 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:41:47 101,05 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:32:26 145,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:39:31 81,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:40:45 99,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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03/02/2022 - 16:42:54 57,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:54 67,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:45:39 53,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:45:56 53,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:27 53,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:47:30 52,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:47 52,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:48:50 51,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:50:00 51,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:50:25 50,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:51:49 50,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 16:52:14 49,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:52:24 49,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:52:27 49,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:52:37 49,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:20 48,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:53:28 48,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:32 47,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:53:38 46,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:42 45,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:53:50 44,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:54 43,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:53:59 42,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:54:02 41,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:54:12 41,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:54:45 40,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:54:57 40,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:55:01 39,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:55:07 38,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:55:10 37,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:55:45 37,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0129 - PRIME BOND
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:17:37 29,96 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:27 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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31/01/2022 - 13:49:09 43,33 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:41:22 43,33 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:03 29,03 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 43,32 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:42:25 250,02 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

03/02/2022 - 16:40:49 39,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:43:11 29,02 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:15 29,01 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:19 29,00 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:23 28,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:27 28,98 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:47 28,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:50 28,96 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:53 28,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:43:57 28,94 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:01 28,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:04 28,92 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:07 28,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:11 28,90 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:15 28,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:18 28,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:21 28,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:24 28,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:44:56 28,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:59 28,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:02 28,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:05 28,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:08 28,81 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:45:11 28,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:15 28,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:18 28,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:22 28,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:25 28,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:29 28,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:32 28,74 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:35 28,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:45:38 27,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:49 27,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:45:53 27,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:45:56 27,88 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:46:01 27,87 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:46:04 27,86 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:07 27,85 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:46:10 27,84 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:13 27,83 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:46:30 27,82 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:33 27,81 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:46:36 27,80 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:39 27,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:46:43 27,78 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:46 27,77 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:47:01 21,40 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:47:04 21,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:47:18 21,38 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 523 de 652

03/02/2022 - 16:47:21 21,37 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:47:24 21,36 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:28 21,35 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:47:31 21,34 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:35 21,33 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:47:39 21,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:47:42 20,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:48:29 20,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:32 20,97 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:48:35 20,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:38 20,95 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:48:42 20,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:48:46 20,93 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:48:49 20,92 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:52 20,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:48:55 20,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:59 20,88 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:49:16 20,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:19 20,86 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:49:22 20,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:25 20,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:49:28 20,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:32 20,82 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:49:35 20,81 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:38 20,80 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 16:49:41 20,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:45 20,78 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:49:48 20,77 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:51 20,76 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:50:19 20,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:50:23 20,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:50:27 20,75 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:50:28 20,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:50:31 19,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:51:54 19,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 16:51:57 18,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:52:16 18,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:52:19 18,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:52:29 18,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:52:32 18,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:52:45 18,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:52:49 17,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:53:34 17,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:37 17,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 16:53:45 17,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:48 17,19 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:53:54 16,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:58 15,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:54:03 15,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:54:06 15,36 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0130 - RCO PARA ISOLAMENTO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:18:02 12,18 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:53:26 30,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:49:40 130,70 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:41:32 130,70 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 16:37:21 10,71 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:43:13 15,66 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

03/02/2022 - 16:40:51 59,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:45:50 8,70 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:45:54 10,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:45:56 8,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:44 8,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:48:29 8,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:56 8,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:49:17 8,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:50:40 8,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:50:44 7,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 529 de 652

03/02/2022 - 16:52:00 7,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0131 - RESINA A2
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:18:34 14,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:14 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:50:43 50,87 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:45:38 50,87 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:16:34 50,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:02 13,91 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 14,39 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:44:16 15,13 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 11,74 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:32:55 50,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:12:31 50,87 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:38:10 11,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:39:43 15,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:41:55 11,72 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:41:59 11,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:42:27 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:42:32 11,70 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:42:41 11,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:42:53 11,68 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:43:10 11,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:15 11,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:28 11,65 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:43:45 11,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:43:48 11,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:09 11,58 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:44:12 11,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:29 11,56 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:44:56 11,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:20 11,54 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:45:24 11,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:04 11,52 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:46:07 11,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:12 11,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:46:21 11,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:46:30 11,48 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:47 11,47 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:46:52 11,30 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 16:47:04 11,29 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 16:47:18 11,28 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:33 10,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:47:36 10,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:44 10,48 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:47:57 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:48:05 9,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:29 9,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:37 10,47 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:48:38 9,97 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:42 9,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:13 9,95 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:49:16 9,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:22 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:49:25 9,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:34 9,88 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:49:37 9,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:57 9,86 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:50:25 9,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:50:32 9,84 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:50:35 9,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:50:54 9,82 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 16:50:57 9,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:51:04 9,79 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:51:13 9,81 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:51:16 9,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:51:34 9,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:52:57 9,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:30 9,19 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:54:26 9,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:55:02 9,14 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:55:17 9,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:55:51 9,09 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:56:03 9,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:56:15 9,07 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 16:56:20 9,02 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:56:26 9,03 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

0132 - RESINA A3
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:18:52 14,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:13 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:51:37 50,87 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:45:49 50,87 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:16:02 50,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:02 13,91 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 14,21 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:45:34 15,13 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 11,74 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:33:12 50,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:12:43 50,87 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:38:10 11,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:39:49 15,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:41:58 11,72 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:42:02 11,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:42:30 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:42:35 11,70 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 16:42:41 11,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:42:56 11,68 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:43:10 11,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:19 11,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:31 11,65 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:43:47 11,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:51 11,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:43:54 11,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:12 11,58 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:44:15 11,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:33 11,56 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:44:56 11,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:23 11,54 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:45:26 11,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:07 11,52 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:46:10 11,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:16 11,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:46:24 11,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:46:30 11,48 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:50 11,47 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 16:46:58 11,30 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 16:47:08 11,29 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:47:18 11,28 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:38 10,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:47:47 10,48 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:02 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:48:08 9,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:29 9,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:40 9,97 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:43 9,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:51 10,47 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:48:55 9,95 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:49:17 9,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:27 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:49:30 9,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:44 9,88 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:49:47 9,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:50:13 9,86 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:50:25 9,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:50:35 9,84 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:50:38 9,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:50:57 9,82 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:51:08 9,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:51:13 9,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:51:21 9,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:51:37 9,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:53:01 9,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:34 9,19 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:54:30 9,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:54:58 9,14 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:55:22 9,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:55:48 9,09 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:55:58 9,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:56:18 9,07 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 16:56:24 9,02 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:56:29 9,03 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

0133 - RESINA A3,5
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:19:15 14,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:11 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:52:41 50,87 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:46:02 50,87 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:16:27 50,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:02 13,91 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 50,86 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:46:38 15,13 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 11,74 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:34:36 50,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:12:55 50,87 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:38:10 11,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:39:55 15,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:42:01 11,72 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:42:05 11,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:42:34 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:42:38 11,70 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 16:42:41 11,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:42:59 11,68 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:43:10 11,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:25 11,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:35 11,65 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:43:47 11,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:55 11,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:43:58 11,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:16 11,58 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:44:19 11,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:36 11,56 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:44:56 11,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:27 11,54 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:45:56 11,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:10 11,52 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:46:20 11,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:46:27 11,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:46:30 11,48 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:53 11,47 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:47:05 11,30 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02
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03/02/2022 - 16:47:11 11,29 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:47:18 11,28 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:42 10,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:47:53 10,48 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:06 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:48:11 9,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:29 9,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:43 9,97 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:47 9,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:59 9,95 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:49:05 10,47 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:49:17 9,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:31 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:49:35 9,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:47 9,88 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:50:25 9,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:50:39 9,86 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:50:42 9,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:51:00 9,84 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:51:13 9,83 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:51:25 9,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:51:40 9,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:53:05 9,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:37 9,19 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:54:34 9,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:55:05 9,14 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:55:26 9,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:55:55 9,09 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:56:09 9,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:56:21 9,07 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:56:28 9,02 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:56:32 9,03 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

0134 - RESINA A4
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Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:19:32 14,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:11 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:53:19 50,87 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:46:17 50,87 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:16:58 50,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:02 13,91 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 50,86 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:47:17 15,13 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 11,74 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:34:38 50,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:13:07 50,87 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:38:10 11,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:40:02 15,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:42:06 11,72 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:42:09 11,71 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:42:37 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:42:41 11,70 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:42:45 11,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:02 11,68 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:43:10 11,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:28 11,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 16:43:38 11,65 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:43:47 11,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:21 11,58 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:44:25 11,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:39 11,56 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:44:56 11,55 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:29 11,54 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:45:56 11,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:14 11,52 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:46:27 11,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:46:30 11,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:57 11,47 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:47:08 11,30 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 16:47:14 11,29 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:47:18 11,28 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:45 10,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:47:56 10,48 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:12 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:48:27 9,99 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:31 9,98 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:47 9,97 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 16:48:50 9,96 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:02 9,95 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:49:16 10,47 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:49:17 9,94 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:39 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:49:42 9,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:51 9,88 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:50:25 9,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:50:44 9,86 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:51:14 9,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:51:29 9,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:51:42 9,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:53:09 9,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:39 9,19 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:54:40 9,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:55:08 9,14 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido
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03/02/2022 - 16:55:30 9,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:56:02 9,09 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:56:12 9,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:56:39 9,03 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:57:51 9,02 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0135 - RESINA B1
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:19:49 14,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:10 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:54:19 50,87 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:46:28 50,87 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:17:21 50,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:01 13,91 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 50,86 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:47:53 15,13 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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01/02/2022 - 20:46:15 11,74 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:34:41 50,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:13:20 50,87 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:38:10 11,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:40:13 15,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:42:15 11,70 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:42:18 11,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:42:41 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:42:45 11,68 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:42:48 11,67 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:05 11,66 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:43:10 11,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:43:38 11,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:43:41 11,64 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:43:47 11,63 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:03 11,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:44:06 11,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:44:25 11,58 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:44:56 11,57 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:45:33 11,54 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:45:56 11,53 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:46:16 11,52 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:46:30 11,51 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:46:36 11,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:46:40 11,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:00 11,47 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:47:12 11,30 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 16:47:17 11,29 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:47:20 11,28 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:47:51 10,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 16:47:59 10,48 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:17 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:48:29 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:33 9,98 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:37 9,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:48:50 9,96 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:48:53 9,95 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:05 9,94 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:49:17 9,93 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:28 9,92 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:49:31 9,91 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:49:37 10,47 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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03/02/2022 - 16:49:45 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:49:48 9,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:50:05 9,88 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:50:25 9,87 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:50:46 9,86 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:51:13 9,85 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:51:33 9,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:51:46 9,49 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:53:13 9,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:53:43 9,19 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:54:43 9,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:55:11 9,14 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:55:35 9,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:56:07 9,09 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 548 de 652

03/02/2022 - 16:56:16 9,08 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 16:56:43 9,03 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 16:57:56 9,02 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0136 - RESINA B2
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:20:08 14,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:10 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:54:48 50,87 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:46:40 50,87 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:17:43 50,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:01 13,91 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 50,86 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:48:37 15,13 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 11,74 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:34:53 50,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:13:37 50,87 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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03/02/2022 - 16:58:38 11,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:58:43 11,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:59:32 15,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:59:38 11,50 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 16:59:45 11,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:00:44 10,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:01:04 10,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:01:39 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:02:54 9,03 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:06:14 10,48 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:06:17 10,47 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:06:43 9,02 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0137 - RESINA C1
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:20:27 14,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:09 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:55:24 50,87 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:46:51 50,87 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:18:07 50,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02
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01/02/2022 - 16:37:20 15,32 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:49:20 15,13 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 11,74 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:35:04 50,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:13:52 50,87 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:58:43 11,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:59:41 15,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 16:59:41 11,50 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 16:59:45 11,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:00:49 10,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:01:42 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:03:00 9,03 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:06:35 11,40 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:06:48 9,02 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0138 - RESINA C2
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:20:46 14,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:09 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:55:59 50,87 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:47:43 50,87 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:18:41 50,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02
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01/02/2022 - 16:36:01 13,91 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 50,86 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:50:16 15,13 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 11,74 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:35:14 50,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:14:07 50,87 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:58:39 11,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:58:43 11,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:59:45 11,50 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 16:59:48 11,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:59:53 15,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:00:53 10,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:01:04 10,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:01:45 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:06:53 10,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:06:56 11,40 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:07:04 10,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 17:07:13 10,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:07:51 10,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:07:57 10,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:08:01 10,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:08:06 10,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:08:09 9,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:08:24 9,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:08:27 9,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:08:59 9,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:09:02 9,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 17:09:19 9,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0139 - RESINA C3
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:21:04 14,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:09 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:57:25 50,87 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:47:53 50,87 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:19:15 50,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:01 17,53 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:50:56 15,13 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 11,74 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:35:24 50,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:14:19 50,87 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:58:43 14,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:59:48 11,50 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 17:00:02 15,00 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:00:57 10,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:01:49 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:06:58 10,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 17:07:13 11,45 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

0140 - RESINA C4
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:21:22 14,70 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:08 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:57:49 50,87 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:48:06 50,87 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:19:37 50,80 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:36:00 17,53 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 20:46:15 11,74 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 02:14:32 50,87 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:58:43 14,69 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:59:55 11,50 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 17:01:01 10,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:01:53 35,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:07:04 10,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:07:43 11,40 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

0141 - REVELADOR DE PLACAS (LIQUIDO) 10 ML
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:24:08 8,68 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:08 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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31/01/2022 - 13:58:29 38,50 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:51:56 38,50 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:37:20 6,73 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 22:35:56 38,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:00:12 9,42 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:01:20 6,20 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:01:23 6,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:01:57 22,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:07:24 6,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:07:51 6,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:08:39 6,05 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:08:55 6,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:09:34 6,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:10:20 5,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 17:10:39 5,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:10:57 5,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:11:26 5,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:11:35 5,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:11:44 5,40 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:11:47 5,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:11:55 5,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:12:39 5,29 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:13:26 5,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:13:39 5,24 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 17:14:03 5,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:14:30 5,09 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:15:01 5,05 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:15:06 5,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:15:20 5,01 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:15:25 5,00 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:15:43 4,98 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:16:33 4,97 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:17:00 4,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:17:11 4,89 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 17:17:25 4,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0142 - REVELADOR RAIO X 475ML
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:24:32 13,30 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:08 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:58:58 61,33 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:52:14 61,33 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 17:03:22 5,51 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:54:12 12,75 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:36:21 61,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:15:08 61,33 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:00:27 21,21 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:01:26 9,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:02:00 38,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:07:28 5,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:08:07 12,70 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

0143 - ROLETE DE ALGODÃO
Data Valor CNPJ Situação
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26/01/2022 - 15:25:00 3,92 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:08 5,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 13:59:33 4,97 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:52:25 4,97 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:20:17 4,95 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:37:19 3,48 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 4,23 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:55:50 3,89 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 3,40 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:36:39 4,90 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:15:40 4,97 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:58:49 3,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:00:06 3,77 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

03/02/2022 - 17:00:34 3,11 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:00:37 3,10 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:01:40 2,80 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:02:03 3,90 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:03:19 2,61 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:07:33 2,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 17:08:31 3,05 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:08:31 3,04 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

0144 - SEDA 3.0
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:25:23 66,50 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:07 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 14:00:06 58,67 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:52:36 58,67 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:37:19 59,84 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 56,71 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:56:36 47,04 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 60,75 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:37:04 58,50 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:16:09 58,67 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 16:58:54 56,70 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:58:57 56,69 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:59:00 56,68 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:59:03 56,67 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:59:07 56,66 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 16:59:10 56,65 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:59:45 56,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:59:49 56,63 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 16:59:52 56,62 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 16:59:55 56,61 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:00:20 56,60 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:00:23 56,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:00:26 56,58 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:00:31 56,57 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:00:34 56,56 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:00:37 56,55 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:00:43 48,80 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:00:47 56,12 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:01:03 48,79 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11
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03/02/2022 - 17:01:49 47,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:02:07 54,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:02:11 47,49 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:03:32 46,74 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:03:35 46,73 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:07:39 45,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:07:51 44,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:08:46 43,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:08:56 42,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:08:59 53,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:09:29 41,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0145 - SERINGA CARPULE
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:25:44 58,80 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:07 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:48:02 170,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 14:00:32 96,57 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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01/02/2022 - 11:52:47 96,57 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:20:59 96,57 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:37:19 89,43 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 81,66 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:57:32 62,68 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:37:27 96,57 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:16:39 96,57 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:11:41 58,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:11:44 81,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:12:53 58,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:12:57 57,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:13:23 75,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:13:40 74,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:14:13 81,60 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:15:02 58,04 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:17:03 42,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:17:06 43,39 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 17:19:31 41,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0146 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:26:04 1,12 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:07 5,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 14:01:04 1,93 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:52:57 1,93 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 15:21:28 1,90 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 17:03:22 0,72 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:58:09 0,90 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 0,91 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:37:49 1,90 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:17:03 1,00 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:13:26 1,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:14:45 0,71 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:14:48 0,70 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:15:03 0,69 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:15:07 0,68 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 17:15:15 0,78 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:15:20 0,67 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:17:27 0,80 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:19:36 0,60 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:20:39 0,65 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

0147 - SORO FISIOLÓGICO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:26:29 6,44 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:06 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 14:01:31 8,57 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:53:11 8,57 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 17:03:22 3,66 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 17:59:21 6,05 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 8,20 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

02/02/2022 - 02:17:39 8,57 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:12:56 6,31 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:13:29 7,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:14:56 3,65 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:14:59 3,64 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 17:15:11 3,63 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:15:16 3,62 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:15:28 3,60 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:15:32 3,59 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:17:33 4,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:19:41 3,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:19:45 3,49 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:20:41 3,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:20:44 2,99 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:20:59 2,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:21:03 2,89 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58
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03/02/2022 - 17:21:12 2,85 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:21:15 2,84 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:21:37 2,80 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:21:40 2,79 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:21:47 2,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:21:50 2,71 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

0148 - SUGADOR
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:27:02 14,00 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:06 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 14:01:57 30,63 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:53:25 28,00 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 15:22:04 30,60 (proposta) 07.332.016/0001-40 - Casmed Com. de
Art. medicos e Medicamentos Hosp.
ltda. me

Cancelado - A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do
edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar
de cumprir exigências editalícias. 07/02/2022 15:36:02

01/02/2022 - 16:37:19 11,84 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 30,62 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 18:00:17 12,73 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 13,00 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 21:52:27 20,00 (proposta) 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

01/02/2022 - 22:38:12 30,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:18:15 30,63 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:11:42 23,23 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:12:24 11,83 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:12:39 11,82 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:12:42 11,81 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:12:45 11,80 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:12:47 11,79 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:12:50 11,78 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:12:53 11,77 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:12:56 11,76 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:13:00 11,75 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:13:15 11,74 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:13:19 11,73 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:13:32 14,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:13:39 11,72 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:13:42 11,71 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido
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03/02/2022 - 17:13:46 11,70 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:13:49 11,69 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:13:52 11,68 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:13:55 11,67 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:14:30 11,66 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:14:33 11,65 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:14:36 11,64 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:14:39 11,63 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:14:42 11,62 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:14:45 11,61 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:15:06 11,60 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:15:09 11,59 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:15:12 11,58 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:15:15 11,57 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:15:18 11,56 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:15:21 11,55 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:15:25 11,54 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:15:28 11,53 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:15:31 11,52 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:15:34 11,51 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:15:37 11,50 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:15:40 11,49 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:15:47 11,48 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:15:50 11,47 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido
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03/02/2022 - 17:16:03 11,45 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:16:06 11,44 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:16:18 9,04 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:16:22 11,43 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:16:23 11,42 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:16:33 10,00 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:16:33 11,41 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:16:33 9,99 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:17:05 9,00 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:17:52 9,98 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:17:52 9,97 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Válido

03/02/2022 - 17:19:52 8,90 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:20:50 8,89 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:21:06 8,70 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:21:21 8,69 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:21:42 8,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:21:54 8,49 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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03/02/2022 - 17:22:11 8,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:22:29 8,29 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:22:46 8,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:23:00 7,99 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:23:10 7,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:23:17 7,49 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:23:32 7,30 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:23:46 7,29 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:24:14 7,25 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:24:28 7,24 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:24:45 7,22 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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03/02/2022 - 17:25:05 7,21 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:25:27 7,20 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:25:41 7,19 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:26:01 7,15 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:26:13 7,14 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:26:31 7,12 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

03/02/2022 - 17:26:46 7,10 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:26:54 7,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0149 - TARTARITE VIDRO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:27:23 32,20 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:06 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 14:02:36 36,01 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:53:37 36,01 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34
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01/02/2022 - 16:37:18 36,44 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 18:01:56 35,75 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 39,56 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:38:32 36,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:11:43 32,19 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:13:33 32,18 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:13:36 30,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:13:40 29,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:15:43 28,55 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:16:12 30,43 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:18:02 23,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:19:58 22,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0150 - TESOURA CIRURGICA INOX
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:27:45 23,24 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:06 80,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 08:49:10 98,00 (proposta) 26.043.097/0001-03 - FATO
IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Válido

31/01/2022 - 14:03:18 73,19 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:53:47 73,19 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:37:18 54,31 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 574 de 652

01/02/2022 - 17:03:22 35,00 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 18:02:36 36,30 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 62,73 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:38:51 73,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:18:48 73,19 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:11:46 33,25 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

03/02/2022 - 17:13:39 47,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:13:40 46,99 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:13:40 48,26 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:15:51 37,09 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:16:04 23,20 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:18:15 16,60 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:19:02 23,10 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:20:03 16,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0151 - TIRAS DE LIXA DE ACABAMENTO
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:28:11 9,66 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:06 20,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 14:04:14 37,23 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido
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01/02/2022 - 11:55:29 37,23 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:00 10,23 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 17:03:22 6,69 (proposta) 04.949.905/0001-63 - F Cardoso & Cia
Ltda

Cancelado - A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de
capacidade técnica, mas nenhum deles corresponde ao objeto desta
licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme
item 8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado". Deixando assim de cumprir exigências
editalícias. 07/02/2022 12:59:58

01/02/2022 - 18:03:27 11,31 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 44,05 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:39:19 37,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:19:18 37,23 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:11:46 9,65 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:13:42 28,00 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:13:59 33,88 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:15:58 10,81 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:17:24 9,60 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:17:53 9,59 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:18:20 6,90 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:20:14 6,50 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

07/02/2022 - 14:18:26 9,58 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

0152 - TIRA DE LIXA METAL B
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:28:31 10,60 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:06 15,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
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31/01/2022 - 14:04:42 19,83 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:55:42 19,83 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

02/02/2022 - 02:19:45 19,83 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:13:45 14,99 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:16:25 9,60 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:18:33 7,50 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:20:18 7,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0153 - TIRAS DE POLIÉSTER
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:28:52 1,82 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:05 5,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 14:05:25 6,10 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:55:51 6,10 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:00 2,19 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 18:04:16 2,07 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 22:39:40 6,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

02/02/2022 - 02:20:09 6,10 (proposta) 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:13:49 4,90 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:16:07 1,65 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:18:10 4,80 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

Válido
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03/02/2022 - 17:18:47 1,30 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:20:22 1,10 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

0154 - VERNIZ COM FLUOR
Data Valor CNPJ Situação

26/01/2022 - 15:29:15 29,40 (proposta) 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

27/01/2022 - 16:54:05 50,00 (proposta) 13.547.970/0001-53 - Elisvândia Matos
Donini EIRELI

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

31/01/2022 - 14:05:48 53,55 (proposta) 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

01/02/2022 - 11:56:01 53,55 (proposta) 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

01/02/2022 - 16:36:00 34,77 (proposta) 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

01/02/2022 - 18:05:08 60,59 (proposta) 36.028.477/0001-22 - HIPERFAR
MATERIAIS HOSPITALAR E
MEDICAMENTOS LTDA

Cancelado - A empresa teve sua proposta desclassificada por não
cumprir o item 5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a
90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

01/02/2022 - 20:46:15 80,10 (proposta) 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

01/02/2022 - 22:39:59 53,00 (proposta) 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:11:51 29,39 71.505.564/0001-24 - Emige Materiais
Odontológicos Ltda

Cancelado - A empresa deixou de apresentar documento solicitado no
edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados. 07/02/2022 15:02:11

03/02/2022 - 17:14:04 48,50 37.555.200/0001-10 - RODRIGUES
SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA

Válido

03/02/2022 - 17:14:14 61,62 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

Válido

03/02/2022 - 17:16:29 48,37 07.606.575/0001-00 - P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME

Válido

03/02/2022 - 17:18:57 21,00 19.430.036/0001-33 - PERFIL
HOSPITALAR LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir
exigência do edital. Decido pela inabilitação da empresa. 07/02/2022
12:50:11

03/02/2022 - 17:20:28 19,00 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de responder a diligência, tendo em
vista que os documentos solicitados são de extrema importância para a
comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando
que durante a análise dos documentos apresentados pela empresa,
constatou a apresentação de uma nota fiscal de produtos, aonde no
corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas
no canhoto logo acima está destinado a cidade de Marituba,
demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame tentando
comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada.
Decido pela inabilitação da empresa e considerando os fatos citados,
encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e tomar
possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos
possivelmente adulterado. 07/02/2022 13:39:34

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
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Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 07/02/2022 - 13:13:39 26.833.831/0001-38 - A L CORDEIRO
EIRELI

PLANILHA DE CUSTOS (3).pdf

0003 07/02/2022 - 16:47:36 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0011 07/02/2022 - 16:49:06 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0016 07/02/2022 - 16:49:30 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0017 07/02/2022 - 16:49:48 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0018 07/02/2022 - 16:50:21 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0019 07/02/2022 - 16:51:20 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0020 07/02/2022 - 16:52:04 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0021 07/02/2022 - 16:52:32 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0022 07/02/2022 - 16:52:51 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0023 07/02/2022 - 16:53:19 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0026 07/02/2022 - 16:53:49 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0036 07/02/2022 - 16:54:36 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0037 07/02/2022 - 16:55:07 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0039 07/02/2022 - 16:55:49 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0040 07/02/2022 - 16:56:23 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0045 07/02/2022 - 16:57:05 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0065 07/02/2022 - 16:57:40 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0067 07/02/2022 - 16:58:12 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0068 07/02/2022 - 16:58:59 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0069 07/02/2022 - 16:59:33 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0079 07/02/2022 - 17:00:23 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0093 07/02/2022 - 17:01:00 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0101 07/02/2022 - 17:01:57 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0102 07/02/2022 - 17:02:36 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0117 07/02/2022 - 17:03:22 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0124 07/02/2022 - 17:04:26 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831794&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831798&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831798&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831798&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831803&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831803&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831803&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831808&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831808&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831808&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831821&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831821&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831821&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831830&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831830&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831830&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831835&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831835&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831835&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831841&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831841&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831841&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831849&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831849&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831849&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831861&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831861&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831861&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831866&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831866&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831866&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831889&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831889&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831889&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831902&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831902&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831902&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0141 07/02/2022 - 17:06:11 07.606.575/0001-00 - P P F COMERCIO E
SERVICO EIRELI ME

COMPOSIÇÃO + NOTA FISCAL +
PROPOSTA PE Nº 3.2022 - MATERIAL
ODONTO.zip

0030 07/02/2022 - 17:46:50 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0137 07/02/2022 - 17:51:31 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0105 07/02/2022 - 17:51:56 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0103 07/02/2022 - 17:52:50 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0104 07/02/2022 - 17:53:08 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0048 07/02/2022 - 17:53:44 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0058 07/02/2022 - 17:53:59 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0077 07/02/2022 - 17:54:21 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0087 07/02/2022 - 17:54:57 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0089 07/02/2022 - 17:55:34 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0095 07/02/2022 - 17:55:54 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0108 07/02/2022 - 17:56:43 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0109 07/02/2022 - 17:57:05 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0113 07/02/2022 - 17:57:38 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0115 07/02/2022 - 17:57:57 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0131 07/02/2022 - 17:58:33 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0132 07/02/2022 - 17:59:07 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0133 07/02/2022 - 17:59:23 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0134 07/02/2022 - 17:59:44 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0135 07/02/2022 - 18:00:15 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0136 07/02/2022 - 18:00:42 23.493.764/0001-61 - P G LIMA COM
EIRELI-EPP

COMPOSIÇÃO DE CUSTO E NOTA
FISCAL ELETRONICA.zip

0151 07/02/2022 - 18:14:07 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

PLANILHA CUSTO_merged (1).pdf

0150 07/02/2022 - 18:14:35 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

PLANILHA CUSTO_merged (1).pdf

0138 07/02/2022 - 18:14:46 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

PLANILHA CUSTO_merged (1).pdf

0148 07/02/2022 - 18:14:59 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

PLANILHA CUSTO_merged (1).pdf

0139 07/02/2022 - 18:15:05 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

PLANILHA CUSTO_merged (1).pdf

0142 07/02/2022 - 18:15:25 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

PLANILHA CUSTO_merged (1).pdf

0140 07/02/2022 - 18:15:39 16.647.278/0001-95 - PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA

PLANILHA CUSTO_merged (1).pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:12

Janilson Pereira
Sena Junior

09281208747180 TJPA 04/01/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831935&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831935&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=831935&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832115&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832115&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832123&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832123&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832124&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832124&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832125&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832125&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832126&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832126&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832127&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832127&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832128&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832128&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832129&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832129&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832133&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832133&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832136&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832136&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832139&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832139&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832144&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832144&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832145&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832145&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832147&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832147&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832148&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832148&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832151&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832151&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832153&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832153&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832156&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832159&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832159&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832162&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832162&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832183&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832185&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832186&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832187&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=832188&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4546960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4546960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:15

Janilson Pereira
Sena Junior

15.701.745-1 GOVERNO DO
ESTADO DO
PARÁ
SECRETARIA DE
ESTADO DA

04/01/2022 03/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:17

Janilson Pereira
Sena Junior

172758/2022 PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

04/01/2022 02/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:18

Janilson Pereira
Sena Junior

- CAPITAL MÉDICA 26/01/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:19

Janilson Pereira
Sena Junior

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARCARENA

30/01/2022 01/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:28

Janilson Pereira
Sena Junior

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA
Secretaria da
Receita Federa

04/01/2022 04/07/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:29

Janilson Pereira
Sena Junior

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA
Secretaria da
Receita Federa

04/01/2022 03/07/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:32

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:32

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:32

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:32

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:33

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - HABILITAÇÃO

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:33

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - DECLARAÇÕES

RODRIGUES
SENA COMERCIO
DE E.P.I LTDA

31/01/2022 -
14:38

Janilson Pereira
Sena Junior

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:29

SILENE
FONSECA

1 forum 11/01/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:29

SILENE
FONSECA

2 sefa 07/01/2022 06/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:30

SILENE
FONSECA

3 TST 03/01/2022 01/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:31

SILENE
FONSECA

- prefeitura 23/12/2021 23/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:32

SILENE
FONSECA

- prefeitura 03/01/2022 02/02/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:33

SILENE
FONSECA

- receita federal 03/01/2022 08/06/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:33

SILENE
FONSECA

- - - - DECLARAÇÕES

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:34

SILENE
FONSECA

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:36

SILENE
FONSECA

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:40

SILENE
FONSECA

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:41

SILENE
FONSECA

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:44

SILENE
FONSECA

- prefeitura 01/02/2022 - Atestado de
Capacidade Técnica

P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:44

SILENE
FONSECA

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA
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P P F COMERCIO
E SERVICO
EIRELI ME

01/02/2022 -
16:49

SILENE
FONSECA

- - - - HABILITAÇÃO

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
19:40

POLYANA GRIPP
LIMA

01181109022184 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PARA FORUM
CíVTI

18/01/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
19:45

POLYANA GRIPP
LIMA

702021081062449-
2/702021081062450-6

GOVERNO DO
ESTADO DO
PARÁ
SECRETARIA DE
ESTADO DA

21/10/2021 19/04/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
19:58

POLYANA GRIPP
LIMA

37251008/2021 PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

15/10/2021 12/04/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
20:01

POLYANA GRIPP
LIMA

- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS

23/12/2021 23/03/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
20:05

POLYANA GRIPP
LIMA

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA
Secretaria da
Receita Federa

21/10/2021 19/04/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
20:06

POLYANA GRIPP
LIMA

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA
Secretaria da
Receita Federa

21/10/2021 19/04/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
21:08

POLYANA GRIPP
LIMA

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
21:28

POLYANA GRIPP
LIMA

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
21:45

POLYANA GRIPP
LIMA

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
22:01

POLYANA GRIPP
LIMA

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
22:01

POLYANA GRIPP
LIMA

- - - - DECLARAÇÕES

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
22:05

POLYANA GRIPP
LIMA

- - - - HABILITAÇÃO

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
22:06

POLYANA GRIPP
LIMA

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

P G LIMA COM
EIRELI-EPP

01/02/2022 -
22:07

POLYANA GRIPP
LIMA

- varios 29/09/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
00:03

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

- - - - DECLARAÇÕES

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
00:25

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

- - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
00:52

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

- - - - QUAL.ECON.FINANCEIRA

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
00:53

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

- - - - CAPACIDADE
TÉCNICA

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
00:53

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

- - - - REG.FISCAL E
TRABALHISTA

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
00:54

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

- - - - HABILITAÇÃO
JURIDICA

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
00:55

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

- CAMETA 23/11/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
00:56

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

12031108928688 TJE 03/12/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata
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PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
00:57

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

70220210812053875 SEFA 03/12/2021 01/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
00:58

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

56003936/2021 TRT 06/12/2021 03/06/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
00:59

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

- SEFIN 04/01/2022 04/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
01:00

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

- SEFA 16/09/2021 15/03/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
01:02

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

- SEFA 03/12/2021 01/06/2022 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

PARAMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
LTDA

02/02/2022 -
01:04

RAIMUNDA DO
SOCORRO
RIBEIRO
TAVARES

- - - - HABILITAÇÃO

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

10/02/2022 - 18:36 - - - -

0001 - ABRIDOR DE BOCA INFANTIL

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.430.036/0001-33 -
PERFIL HOSPITALAR LTDA

07/02/2022 - 11:31:10 Bom dia senhor pregoeiro, a esta comissão permanente de licitação.
Gostaria de que averiguasse o contrato social que nao consta o encerramento do
exercício conforme previsto ( balanço contábil, acompanhado do Termo de
Abertura e Encerramento do Livro Diário, se isto for necessário à garantia do
cumprimento do respectivo contrato) e também conforme citado pelo senhor
pregoeiro, peso que seja apresentado em todos os itens a comprovação de custo
em todos os item, pois os mesmos esta de fato fora do preço de mercado.

Indeferido

Justificativa: A presente empresa citada, ja foi inabilitada.

19.430.036/0001-33 -
PERFIL HOSPITALAR LTDA

07/02/2022 - 12:59:50 Boa tarde senhor pregoeiro, conforme a nossa inabilitação, venho aqui solicitar
que verifique a documentação anexada, pois o documento que fomos hinabilitados
consta em anexo, gostaria que a comissão permanente de licitação reconcidere
nossa empresa habilitada por ter cumprido plenamente com todas a
documentação exigida no edital.

Indeferido

Justificativa: Após reanalise dos documentos não conseguimos identificar o documento pelo qual a empresa foi inabilitada.

Chat
Data Apelido Frase

02/02/2022 - 08:32:59 Pregoeiro bom dia senhores.

02/02/2022 - 08:33:32 Pregoeiro daremos inicio a analise das propostas.

02/02/2022 - 08:37:30 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

02/02/2022 - 08:55:12 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 6,41 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 08:55:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 08:56:39 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 08:56:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 08:57:21 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 4,91 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 08:57:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 08:57:30 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 08:57:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 08:57:50 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 28,53 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 08:57:50 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 08:58:15 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 12,73 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 08:58:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 08:58:46 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 08:58:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 08:59:01 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 08:59:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 08:59:27 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 17,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 08:59:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 08:59:40 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 0,15 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 08:59:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:00:26 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:00:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:00:42 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 51,78 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:00:42 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:01:05 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:01:05 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:01:30 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 51,78 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:01:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:01:59 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:01:59 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:02:19 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:02:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:02:56 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 17,90 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:02:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:03:09 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:03:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:03:38 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 19,96 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:03:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:04:03 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:04:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:04:54 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 292,03 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:04:54 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:05:24 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 300,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:05:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:05:37 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 300,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:05:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:06:00 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 108,66 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:06:00 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:06:26 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:06:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:06:49 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 108,60 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:06:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:07:10 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 120,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:07:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:07:26 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 11,36 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:07:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:08:02 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:08:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:08:37 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 4,20 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:08:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:09:04 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 5,61 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:09:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:09:39 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:09:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:09:53 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 3,28 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:09:53 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:10:09 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:10:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:10:47 Sistema O item 0017 teve uma proposta de R$ 3,28 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:10:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:11:19 Sistema O item 0017 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:11:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:11:34 Sistema O item 0018 teve uma proposta de R$ 3,28 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:11:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:12:02 Sistema O item 0018 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:12:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:12:32 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 3,28 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:12:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:12:46 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:12:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:13:55 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 3,28 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:13:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:14:25 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:14:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:14:56 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 3,28 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:14:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:15:05 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:15:05 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:15:14 Sistema O item 0022 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:15:14 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:15:23 Sistema O item 0023 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:15:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:15:34 Sistema O item 0024 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:15:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:15:46 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 214,74 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:15:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:05 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:05 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:05 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:05 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:06 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:06 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:06 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:06 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:07 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:07 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:08 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:08 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:09 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:09 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:10 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:11 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:11 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:12 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:12 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:13 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:13 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:13 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:13 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:13 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:13 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:14 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:14 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:14 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:14 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:15 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:15 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:16 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:16 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:16 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:16:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:17 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:17 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:17 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:18 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:18 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:18 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:19 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:19 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:19 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:20 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:20 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:20 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:21 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:22 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:23 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:23 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:23 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:23 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:24 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:24 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:25 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:26 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:16:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:26 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:27 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:28 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:29 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:29 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:30 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:30 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:31 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:31 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:32 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:33 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:33 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:33 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:34 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:34 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:34 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:35 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:35 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:35 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:35 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:36 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:37 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:16:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:37 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:37 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:37 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:38 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:38 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:39 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:39 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:39 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:39 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:40 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:40 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:40 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:40 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:41 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:41 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:42 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:42 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:42 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:42 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:42 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:42 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:43 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:43 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:43 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:43 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:44 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:44 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:44 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:16:44 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:46 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:47 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:47 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:48 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:48 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:49 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:49 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:50 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:50 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:51 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:51 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:52 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:52 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:52 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:52 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:52 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:52 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:53 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:53 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:53 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:53 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:54 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:54 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:54 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:54 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:55 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:55 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:55 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:56 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:57 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:57 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:58 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:58 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:16:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:59 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:59 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:59 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:59 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:16:59 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:16:59 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:00 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:00 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:00 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:00 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:00 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:00 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:01 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:01 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:02 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:03 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:03 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:04 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:04 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:05 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:05 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:05 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:05 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:06 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:06 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:06 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:06 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:07 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:07 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:07 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:07 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:08 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:08 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:09 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:09 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:17:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:09 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:10 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:10 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:10 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:11 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:11 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:11 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:11 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:12 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:12 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:13 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:13 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:13 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:13 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:14 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:14 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:14 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:14 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:15 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:15 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:15 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:16 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:16 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:16 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:17 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:17 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:17 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:18 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:17:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:18 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:18 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:19 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:19 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:19 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:20 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:21 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:21 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:21 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:22 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:23 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:23 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:24 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:24 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:25 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:25 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:25 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:26 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:26 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:26 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:27 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:27 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:17:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:27 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:27 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:28 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:29 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:29 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:29 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:29 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:30 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:30 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:30 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:31 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:31 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:31 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:31 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:32 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:32 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:32 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:32 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:33 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:17:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:33 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:34 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:34 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:35 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:43 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:43 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:17:55 Sistema O item 0026 teve uma proposta de R$ 3,28 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:17:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:18:11 Sistema O item 0026 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:18:11 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:18:38 Sistema O item 0027 teve uma proposta de R$ 25,40 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:18:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:18:55 Sistema O item 0027 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:18:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:19:07 Sistema O item 0028 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:19:07 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:19:20 Sistema O item 0029 teve uma proposta de R$ 15,64 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:19:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:19:31 Sistema O item 0029 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:19:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:19:39 Sistema O item 0030 teve uma proposta de R$ 15,64 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:19:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:19:50 Sistema O item 0030 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:19:50 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:19:58 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 15,64 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:19:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:20:25 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:20:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:20:34 Sistema O item 0032 teve uma proposta de R$ 15,64 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:20:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:20:42 Sistema O item 0032 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:20:42 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:20:52 Sistema O item 0033 teve uma proposta de R$ 15,64 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:20:52 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:21:03 Sistema O item 0033 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:21:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:21:21 Sistema O item 0034 teve uma proposta de R$ 15,64 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:21:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:22:04 Sistema O item 0034 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:22:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:23:34 Sistema O item 0035 teve uma proposta de R$ 113,65 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:23:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:41:43 Sistema O item 0035 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:41:43 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:42:06 Sistema O item 0036 teve uma proposta de R$ 3,28 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:42:06 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:42:16 Sistema O item 0036 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:42:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:42:29 Sistema O item 0037 teve uma proposta de R$ 15,84 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:42:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:42:41 Sistema O item 0037 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:42:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:42:50 Sistema O item 0038 teve uma proposta de R$ 16,86 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:42:50 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:43:03 Sistema O item 0038 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:43:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:43:23 Sistema O item 0039 teve uma proposta de R$ 16,42 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:43:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:43:33 Sistema O item 0039 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:43:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:43:41 Sistema O item 0040 teve uma proposta de R$ 93,87 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:43:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:43:53 Sistema O item 0040 teve uma proposta de R$ 400,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:43:53 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:44:23 Sistema O item 0041 teve uma proposta de R$ 671,50 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:44:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:44:33 Sistema O item 0041 teve uma proposta de R$ 1500,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:44:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:44:41 Sistema O item 0042 teve uma proposta de R$ 1198,50 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:44:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:44:47 Sistema O item 0042 teve uma proposta de R$ 3000,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:44:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:45:00 Sistema O item 0043 teve uma proposta de R$ 34,92 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:45:00 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:45:18 Sistema O item 0043 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:45:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:45:26 Sistema O item 0044 teve uma proposta de R$ 3,28 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:45:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:45:32 Sistema O item 0044 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:45:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:45:39 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 9,38 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:45:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:45:47 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:45:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:45:56 Sistema O item 0046 teve uma proposta de R$ 17,44 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:45:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:46:04 Sistema O item 0046 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:46:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:46:14 Sistema O item 0047 teve uma proposta de R$ 13,94 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:46:14 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:46:20 Sistema O item 0047 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:46:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:46:28 Sistema O item 0048 teve uma proposta de R$ 62,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:46:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:46:36 Sistema O item 0048 teve uma proposta de R$ 32,86 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:46:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:46:44 Sistema O item 0048 teve uma proposta de R$ 40,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:46:44 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:46:53 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 55,74 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:46:53 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:47:03 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:47:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:47:12 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 51,49 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:47:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:47:22 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:47:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:47:50 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 3,23 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:47:50 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:48:02 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:48:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:48:16 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:48:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:48:24 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:48:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:48:47 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:48:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:48:55 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:48:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:03 Sistema O item 0054 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:12 Sistema O item 0054 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:24 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:25 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:26 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:49:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:26 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:27 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:27 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:28 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:28 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:28 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:28 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:29 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:30 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:32 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:32 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:33 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:34 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:35 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:38 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:38 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:38 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:38 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:49:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:40 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:40 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:43 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:43 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:45 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:45 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:46 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:47 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:47 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:48 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:48 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:48 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:48 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:49 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:49 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:49 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 599 de 652

02/02/2022 - 09:49:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:49 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:50 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:50 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:50 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:50 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:50 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:50 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:50 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:50 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:51 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:51 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:51 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:51 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:51 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:51 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:51 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:51 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:51 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:51 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:52 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:52 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:52 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:52 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:52 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:52 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:52 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:52 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:53 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:53 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:53 Sistema O item 0056 teve uma proposta de R$ 32,30 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:53 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:54 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:54 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:55 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:56 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:57 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:57 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:57 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:57 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:57 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:49:57 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:58 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:58 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:58 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:58 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:58 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:49:59 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:49:59 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:00 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:00 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:01 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:02 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:02 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:02 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:03 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:03 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:04 Sistema O item 0056 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:04 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:04 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:08 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:08 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:08 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:08 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:10 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:11 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:11 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:11 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:11 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:12 Sistema O item 0057 teve uma proposta de R$ 32,30 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:50:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:12 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:13 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:13 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:15 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:16 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:17 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:17 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:17 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:19 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:19 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:19 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:20 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:20 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:20 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:20 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:21 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:21 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:50:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:21 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:21 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:22 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:22 Sistema O item 0057 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:22 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:24 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:24 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:24 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:25 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:25 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:25 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:26 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:26 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:26 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:26 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:26 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:27 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:27 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:27 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:28 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:28 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:28 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:50:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:28 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:29 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:29 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:29 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:30 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:30 Sistema O item 0058 teve uma proposta de R$ 612,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:32 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:33 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:34 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:34 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:35 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:35 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:35 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:35 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:35 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:37 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:37 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:50:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:37 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:37 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:38 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:38 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:38 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:38 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:39 Sistema O item 0058 teve uma proposta de R$ 1500,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:40 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:40 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:41 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:43 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:43 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:44 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:44 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:44 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:44 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:44 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:44 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:45 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:45 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:45 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:45 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:46 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:46 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:50:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:46 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:47 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:47 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:47 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:48 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:48 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:48 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:48 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:48 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:48 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:48 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:48 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:48 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:49 Sistema O item 0059 teve uma proposta de R$ 36,92 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:49 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:49 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:51 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:51 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:52 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:52 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:54 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:54 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:54 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:54 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:54 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:54 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:55 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:56 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:56 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:56 Sistema O item 0059 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:57 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:50:57 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:50:59 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:50:59 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:01 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:01 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:01 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:01 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:02 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:03 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:03 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:04 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:04 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:04 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:04 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:05 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:05 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:05 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:05 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:06 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:06 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:06 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:06 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:06 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:06 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:07 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:07 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:07 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:07 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:07 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:07 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:08 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:08 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:08 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:51:08 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:09 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:09 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:09 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:09 Sistema O item 0060 teve uma proposta de R$ 5,70 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:10 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:10 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:12 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:14 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:14 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:14 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:14 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:15 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:15 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:15 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:16 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:16 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:17 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:17 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:17 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:17 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:18 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:18 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:18 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:19 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 17/02/2022 às 10:49:15.
Código verificador: 1F475C

Página 608 de 652

02/02/2022 - 09:51:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:19 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:19 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:20 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:20 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:21 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:21 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:21 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:21 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:22 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:22 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:22 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:22 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:22 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:23 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:23 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:23 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:23 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:24 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:24 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:24 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:24 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:24 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:51:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:24 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:25 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:25 Sistema O item 0060 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:25 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:25 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:26 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:27 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:27 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:29 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:30 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:30 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:31 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:31 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:31 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:32 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:32 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:32 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:32 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:34 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:34 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:35 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:35 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:51:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:36 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:37 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:37 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:37 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:37 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:37 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:38 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:39 Sistema O item 0061 teve uma proposta de R$ 30,65 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:39 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:39 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:41 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:43 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:43 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:45 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:45 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:45 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:45 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:46 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:47 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 44,37 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:51:53 Sistema O item 0061 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:51:53 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:52:01 Sistema O item 0062 teve uma proposta de R$ 103,36 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:52:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:52:10 Sistema O item 0062 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:52:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:52:18 Sistema O item 0063 teve uma proposta de R$ 75,17 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:52:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:52:25 Sistema O item 0063 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:52:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:52:33 Sistema O item 0064 teve uma proposta de R$ 3,55 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:52:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:52:41 Sistema O item 0064 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:52:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:52:50 Sistema O item 0065 teve uma proposta de R$ 111,78 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:52:50 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:53:02 Sistema O item 0065 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:53:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:53:11 Sistema O item 0066 teve uma proposta de R$ 24,77 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:53:11 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:53:17 Sistema O item 0066 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:53:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:53:26 Sistema O item 0067 teve uma proposta de R$ 16,73 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:53:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:53:36 Sistema O item 0067 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:53:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:53:44 Sistema O item 0068 teve uma proposta de R$ 10,90 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:53:44 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:53:51 Sistema O item 0068 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:53:51 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:54:09 Sistema O item 0069 teve uma proposta de R$ 8000,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:54:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:54:18 Sistema O item 0070 teve uma proposta de R$ 18,16 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:54:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:54:28 Sistema O item 0070 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:54:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:54:38 Sistema O item 0071 teve uma proposta de R$ 11,20 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:54:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:54:47 Sistema O item 0071 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:54:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:54:57 Sistema O item 0072 teve uma proposta de R$ 289,61 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:54:57 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:55:05 Sistema O item 0072 teve uma proposta de R$ 250,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:55:05 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:55:14 Sistema O item 0073 teve uma proposta de R$ 47,12 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:55:14 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:55:24 Sistema O item 0073 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:55:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:56:27 Sistema O item 0074 teve uma proposta de R$ 15,74 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 09:56:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:56:35 Sistema O item 0074 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:56:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:56:46 Sistema O item 0075 teve uma proposta de R$ 8,30 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:56:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:57:02 Sistema O item 0075 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:57:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:57:12 Sistema O item 0076 teve uma proposta de R$ 12,75 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:57:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:57:25 Sistema O item 0076 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:57:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:57:36 Sistema O item 0077 teve uma proposta de R$ 5,10 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:57:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:57:46 Sistema O item 0077 teve uma proposta de R$ 8,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:57:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:58:01 Sistema O item 0079 teve uma proposta de R$ 2,82 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:58:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:58:09 Sistema O item 0079 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:58:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:58:19 Sistema O item 0080 teve uma proposta de R$ 105,84 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:58:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:58:27 Sistema O item 0080 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:58:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:58:42 Sistema O item 0081 teve uma proposta de R$ 105,84 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:58:42 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:58:51 Sistema O item 0081 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:58:51 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:59:01 Sistema O item 0082 teve uma proposta de R$ 105,84 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:59:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:59:40 Sistema O item 0082 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:59:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 09:59:49 Sistema O item 0083 teve uma proposta de R$ 105,84 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 09:59:49 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:00:03 Sistema O item 0083 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:00:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:00:17 Sistema O item 0084 teve uma proposta de R$ 105,84 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:00:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:00:26 Sistema O item 0084 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:00:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:00:42 Sistema O item 0085 teve uma proposta de R$ 105,84 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:00:42 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:00:51 Sistema O item 0085 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:00:51 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:01:02 Sistema O item 0086 teve uma proposta de R$ 8,64 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 10:01:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:01:38 Sistema O item 0086 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:01:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:02:00 Sistema O item 0087 teve uma proposta de R$ 1500,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:02:00 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:02:18 Sistema O item 0088 teve uma proposta de R$ 111,21 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:02:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:02:28 Sistema O item 0088 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:02:28 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:02:44 Sistema O item 0089 teve uma proposta de R$ 25,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:02:44 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:03:02 Sistema O item 0089 teve uma proposta de R$ 0,34 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:03:02 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:03:13 Sistema O item 0089 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:03:13 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:03:23 Sistema O item 0090 teve uma proposta de R$ 13,72 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:03:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:03:33 Sistema O item 0090 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:03:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:03:45 Sistema O item 0091 teve uma proposta de R$ 25,26 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:03:45 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:03:56 Sistema O item 0091 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:03:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:04:03 Sistema O item 0092 teve uma proposta de R$ 8,62 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:04:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:04:13 Sistema O item 0092 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:04:13 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:04:26 Sistema O item 0093 teve uma proposta de R$ 72,88 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:04:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:04:40 Sistema O item 0093 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:04:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:05:12 Sistema O item 0094 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:05:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:05:21 Sistema O item 0095 teve uma proposta de R$ 37,09 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:05:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:05:35 Sistema O item 0095 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:05:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:05:46 Sistema O item 0096 teve uma proposta de R$ 157,78 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:05:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:05:58 Sistema O item 0096 teve uma proposta de R$ 150,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:05:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:06:10 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 6,65 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:06:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:06:19 Sistema O item 0097 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 10:06:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:06:36 Sistema O item 0098 teve uma proposta de R$ 0,44 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:06:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:06:46 Sistema O item 0098 teve uma proposta de R$ 0,80 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:06:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:06:55 Sistema O item 0099 teve uma proposta de R$ 0,44 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:06:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:07:03 Sistema O item 0099 teve uma proposta de R$ 0,80 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:07:03 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:07:15 Sistema O item 0100 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:07:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:07:25 Sistema O item 0100 teve uma proposta de R$ 42,43 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:07:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:07:45 Sistema O item 0101 teve uma proposta de R$ 11,19 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:07:45 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:07:52 Sistema O item 0101 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:07:52 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:08:00 Sistema O item 0102 teve uma proposta de R$ 13,53 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:08:00 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:08:10 Sistema O item 0102 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:08:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:08:20 Sistema O item 0103 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:08:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:08:30 Sistema O item 0103 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:08:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:08:38 Sistema O item 0104 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:08:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:08:47 Sistema O item 0104 teve uma proposta de R$ 35,70 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:08:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:08:59 Sistema O item 0104 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:08:59 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:09:11 Sistema O item 0105 teve uma proposta de R$ 33,47 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:09:11 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:09:26 Sistema O item 0105 teve uma proposta de R$ 60,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:09:26 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:09:40 Sistema O item 0106 teve uma proposta de R$ 2,70 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:09:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:09:52 Sistema O item 0106 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:09:52 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:10:55 Sistema O item 0103 teve uma proposta de R$ 35,70 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:10:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:11:40 Sistema O item 0107 teve uma proposta de R$ 2,96 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:11:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:13:12 Sistema O item 0108 teve uma proposta de R$ 15,67 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 10:13:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:13:47 Sistema O item 0108 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:13:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:14:06 Sistema O item 0109 teve uma proposta de R$ 15,67 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:14:06 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:14:17 Sistema O item 0109 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:14:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:14:32 Sistema O item 0110 teve uma proposta de R$ 0,90 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:14:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:14:48 Sistema O item 0110 teve uma proposta de R$ 1,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:14:48 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:15:00 Sistema O item 0111 teve uma proposta de R$ 33,12 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:15:00 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:15:12 Sistema O item 0111 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:15:12 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:15:25 Sistema O item 0112 teve uma proposta de R$ 28,15 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:15:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:15:37 Sistema O item 0112 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:15:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:15:46 Sistema O item 0113 teve uma proposta de R$ 6,12 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:15:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:15:56 Sistema O item 0113 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:15:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:17:05 Sistema O item 0114 teve uma proposta de R$ 11,39 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:17:05 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:17:31 Sistema O item 0114 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:17:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:17:45 Sistema O item 0115 teve uma proposta de R$ 4,93 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:17:45 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:17:57 Sistema O item 0115 teve uma proposta de R$ 10,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:17:57 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:18:06 Sistema O item 0116 teve uma proposta de R$ 535,50 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:18:06 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:18:15 Sistema O item 0116 teve uma proposta de R$ 3000,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:18:15 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:18:27 Sistema O item 0117 teve uma proposta de R$ 25,33 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:18:27 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:18:41 Sistema O item 0117 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:18:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:19:01 Sistema O item 0118 teve uma proposta de R$ 5,81 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:19:01 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:19:20 Sistema O item 0118 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:19:20 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:19:33 Sistema O item 0119 teve uma proposta de R$ 18,97 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 10:19:33 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:19:44 Sistema O item 0119 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:19:44 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:20:06 Sistema O item 0120 teve uma proposta de R$ 12,87 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:20:06 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:20:16 Sistema O item 0120 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:20:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:20:41 Sistema O item 0121 teve uma proposta de R$ 86,41 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:20:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:20:53 Sistema O item 0121 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:20:53 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:21:06 Sistema O item 0122 teve uma proposta de R$ 46,58 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:21:07 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:21:16 Sistema O item 0122 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:21:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:21:25 Sistema O item 0123 teve uma proposta de R$ 47,19 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:21:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:21:36 Sistema O item 0123 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:21:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:21:56 Sistema O item 0124 teve uma proposta de R$ 39,47 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:21:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:22:17 Sistema O item 0124 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:22:17 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:22:31 Sistema O item 0125 teve uma proposta de R$ 95,40 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:22:31 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:22:46 Sistema O item 0125 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:22:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:22:55 Sistema O item 0126 teve uma proposta de R$ 15,91 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:22:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:23:07 Sistema O item 0126 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:23:07 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:23:22 Sistema O item 0127 teve uma proposta de R$ 42,96 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:23:22 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:23:32 Sistema O item 0127 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:23:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:23:46 Sistema O item 0128 teve uma proposta de R$ 101,05 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:23:46 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:24:00 Sistema O item 0128 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:24:00 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:24:09 Sistema O item 0129 teve uma proposta de R$ 250,02 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:24:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:24:21 Sistema O item 0129 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:24:21 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:24:29 Sistema O item 0130 teve uma proposta de R$ 15,66 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 10:24:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:24:58 Sistema O item 0130 teve uma proposta de R$ 30,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:24:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:25:36 Sistema O item 0131 teve uma proposta de R$ 15,13 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:25:36 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:25:55 Sistema O item 0131 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:25:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:26:09 Sistema O item 0132 teve uma proposta de R$ 15,13 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:26:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:26:23 Sistema O item 0132 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:26:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:26:41 Sistema O item 0133 teve uma proposta de R$ 15,13 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:26:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:26:54 Sistema O item 0133 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:26:54 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:27:08 Sistema O item 0134 teve uma proposta de R$ 15,13 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:27:08 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:27:37 Sistema O item 0134 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:27:38 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:27:48 Sistema O item 0135 teve uma proposta de R$ 15,13 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:27:48 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:27:59 Sistema O item 0135 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:27:59 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:28:10 Sistema O item 0136 teve uma proposta de R$ 15,13 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:28:10 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:28:19 Sistema O item 0136 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:28:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:28:30 Sistema O item 0137 teve uma proposta de R$ 15,13 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:28:30 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:28:37 Sistema O item 0137 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:28:37 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:28:47 Sistema O item 0138 teve uma proposta de R$ 15,13 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:28:47 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:28:56 Sistema O item 0138 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:28:56 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:29:08 Sistema O item 0139 teve uma proposta de R$ 15,13 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:29:08 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:29:18 Sistema O item 0139 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:29:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:29:29 Sistema O item 0140 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:29:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:29:58 Sistema O item 0141 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:29:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:30:18 Sistema O item 0142 teve uma proposta de R$ 12,75 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 10:30:18 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:30:29 Sistema O item 0142 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:30:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:30:41 Sistema O item 0143 teve uma proposta de R$ 3,89 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:30:41 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:30:50 Sistema O item 0143 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:30:50 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:30:59 Sistema O item 0144 teve uma proposta de R$ 47,04 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:30:59 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:31:08 Sistema O item 0144 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:31:08 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:31:19 Sistema O item 0145 teve uma proposta de R$ 62,68 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:31:19 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:31:29 Sistema O item 0145 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:31:29 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:31:42 Sistema O item 0146 teve uma proposta de R$ 0,90 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:31:42 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:31:58 Sistema O item 0146 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:31:58 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:32:09 Sistema O item 0147 teve uma proposta de R$ 6,05 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:32:09 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:32:22 Sistema O item 0147 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:32:23 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:32:32 Sistema O item 0148 teve uma proposta de R$ 12,73 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:32:32 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:32:40 Sistema O item 0148 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:32:40 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:32:48 Sistema O item 0149 teve uma proposta de R$ 35,75 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:32:48 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:32:55 Sistema O item 0149 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:32:55 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:33:04 Sistema O item 0150 teve uma proposta de R$ 36,30 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:33:04 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:33:16 Sistema O item 0150 teve uma proposta de R$ 80,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:33:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:33:25 Sistema O item 0151 teve uma proposta de R$ 11,31 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:33:25 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:33:35 Sistema O item 0151 teve uma proposta de R$ 20,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:33:35 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:33:44 Sistema O item 0152 teve uma proposta de R$ 15,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:33:44 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:33:54 Sistema O item 0153 teve uma proposta de R$ 2,07 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:33:54 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:34:05 Sistema O item 0153 teve uma proposta de R$ 5,00 cancelada pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 10:34:05 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:34:16 Sistema O item 0154 teve uma proposta de R$ 60,59 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:34:16 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:34:24 Sistema O item 0154 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:34:24 Sistema Motivo: A empresa teve sua proposta desclassificada por não cumprir o item 5.9. O prazo de validade da
proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

02/02/2022 - 10:35:32 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

02/02/2022 - 10:35:34 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

02/02/2022 - 10:35:34 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

02/02/2022 - 10:35:47 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:35:47 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:35:48 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:35:48 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:35:49 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:35:49 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:35:49 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:35:49 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:35:50 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:35:50 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:35:51 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:35:51 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:35:52 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:35:52 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:35:53 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:35:53 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:35:54 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:35:54 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:35:55 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:35:55 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:47:55 Sistema O item 0001 foi encerrado.

02/02/2022 - 10:47:55 Sistema O item 0002 foi encerrado.

02/02/2022 - 10:47:55 Sistema O item 0003 foi encerrado em situação de empate.

02/02/2022 - 10:47:55 Sistema O item 0004 foi encerrado.

02/02/2022 - 10:47:55 Sistema O item 0005 foi encerrado.

02/02/2022 - 10:47:55 Sistema O item 0009 foi encerrado.

02/02/2022 - 10:47:55 Sistema O item 0010 foi encerrado em situação de empate.

02/02/2022 - 10:57:01 Sistema O item 0006 foi encerrado.

02/02/2022 - 10:57:01 Sistema O item 0007 foi encerrado.

02/02/2022 - 10:57:49 Sistema O item 0008 foi encerrado.

02/02/2022 - 10:57:53 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:57:53 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:57:54 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:57:54 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:57:54 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:57:54 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:57:55 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:57:55 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:57:56 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:57:56 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:57:56 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:57:56 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:57:57 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:57:57 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:57:58 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 10:57:58 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:57:59 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:57:59 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 10:58:03 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 10:58:03 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:00:02 Sistema O item 0056 foi encerrado em situação de empate.

02/02/2022 - 11:09:56 Sistema O item 0014 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:12:51 Sistema O item 0016 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:12:54 Sistema O item 0017 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:13:00 Sistema O item 0018 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:13:06 Sistema O item 0019 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:13:12 Sistema O item 0020 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:13:45 Sistema O item 0015 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:15:12 Sistema O item 0012 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:15:18 Sistema O item 0013 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:18:19 Sistema O item 0011 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:19:41 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:19:41 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:19:42 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:19:42 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:19:43 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:19:43 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:19:44 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:19:44 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:19:45 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:19:45 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:19:46 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:19:46 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:19:46 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:19:46 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:19:48 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:19:48 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:19:48 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:19:48 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:19:49 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:19:49 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:29:59 Sistema O item 0022 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:30:05 Sistema O item 0023 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:32:02 Sistema O item 0025 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:32:29 Sistema O item 0030 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:33:33 Sistema O item 0021 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:33:45 Sistema O item 0026 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:34:00 Sistema O item 0027 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:37:13 Sistema O item 0029 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:38:52 Sistema O item 0024 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:44:21 Sistema O item 0028 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:44:53 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:44:53 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:44:54 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:44:54 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:44:55 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:44:55 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:44:55 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:44:55 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:44:56 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:44:56 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:44:57 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
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02/02/2022 - 11:44:57 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:44:58 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:44:58 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:44:59 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:44:59 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:44:59 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:44:59 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:45:00 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 11:45:00 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 11:55:27 Sistema O item 0040 foi encerrado.

02/02/2022 - 11:55:33 Sistema O item 0039 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:01:25 Sistema O item 0031 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:01:28 Sistema O item 0032 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:01:37 Sistema O item 0034 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:02:02 Sistema O item 0033 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:07:36 Sistema O item 0036 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:12:19 Sistema O item 0038 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:18:12 Sistema O item 0035 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:29:36 Sistema O item 0037 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:30:05 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 12:30:05 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 12:30:06 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 12:30:06 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 12:30:07 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 12:30:07 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 12:30:08 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 12:30:08 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 12:30:09 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 12:30:09 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 12:30:10 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 12:30:10 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 12:30:11 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 12:30:11 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 12:30:12 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 12:30:12 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 12:30:13 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 12:30:13 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 12:30:14 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 12:30:14 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 12:40:45 Sistema O item 0045 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:40:48 Sistema O item 0046 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:40:57 Sistema O item 0048 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:41:00 Sistema O item 0049 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:41:43 Sistema O item 0047 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:41:55 Sistema O item 0050 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:42:55 Sistema O item 0044 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:43:28 Sistema O item 0043 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:46:50 Sistema O item 0041 foi encerrado.

02/02/2022 - 12:46:56 Sistema O item 0042 foi encerrado.

02/02/2022 - 13:24:18 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:24:18 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:24:19 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:24:19 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:24:22 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:24:22 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:24:23 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:24:23 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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02/02/2022 - 13:24:24 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:24:24 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:24:24 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:24:24 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:24:25 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:24:25 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:24:26 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:24:26 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:24:27 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:24:27 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:24:28 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:24:28 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:32:05 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 449,99 para o item 0058 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

02/02/2022 - 13:33:05 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 449,99 para o item 0058 foi aprovado pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:34:24 Sistema O item 0056 foi encerrado.

02/02/2022 - 13:34:27 Sistema O item 0059 foi encerrado.

02/02/2022 - 13:35:27 Sistema O item 0060 foi encerrado.

02/02/2022 - 13:38:19 Sistema O item 0051 foi encerrado.

02/02/2022 - 13:38:22 Sistema O item 0052 foi encerrado.

02/02/2022 - 13:38:40 Sistema O item 0053 foi encerrado.

02/02/2022 - 13:38:49 Sistema O item 0057 foi encerrado.

02/02/2022 - 13:40:59 Sistema O item 0054 foi encerrado.

02/02/2022 - 13:52:02 Sistema O item 0055 foi encerrado.

02/02/2022 - 13:55:32 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:55:32 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:55:33 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:55:33 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:55:34 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:55:34 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:55:34 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:55:34 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:55:35 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:55:35 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:55:36 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:55:36 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:55:37 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:55:37 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:55:37 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:55:37 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:55:38 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:55:38 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 13:55:39 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

02/02/2022 - 13:55:39 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

02/02/2022 - 14:05:33 Sistema O item 0061 foi encerrado.

02/02/2022 - 14:05:45 Sistema O item 0068 foi encerrado.

02/02/2022 - 14:07:51 Sistema O item 0058 foi encerrado.

02/02/2022 - 14:12:01 Sistema O item 0064 foi encerrado.

02/02/2022 - 14:18:03 Sistema O item 0065 foi encerrado.

02/02/2022 - 14:18:06 Sistema O item 0066 foi encerrado.

02/02/2022 - 14:20:49 Sistema O item 0070 foi encerrado.

02/02/2022 - 14:22:25 Sistema O item 0067 foi encerrado.

02/02/2022 - 14:25:35 Sistema O item 0069 foi encerrado.

02/02/2022 - 14:30:30 Sistema O item 0063 foi encerrado.

02/02/2022 - 14:33:17 Pregoeiro Boa tarde senhores, devido o conflito de horario com o outro certame, iremos suspender a sessão e
retornaremos amanhã 03/02/2022 as 14:30.

02/02/2022 - 14:41:48 Sistema O item 0062 foi encerrado.

03/02/2022 - 14:31:54 Pregoeiro Boa tarde senhores, daremos continuidade no processo.
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03/02/2022 - 14:32:18 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:32:18 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:32:19 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:32:19 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:32:19 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:32:19 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:32:21 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:32:21 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:32:21 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:32:21 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:32:22 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:32:22 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:32:23 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:32:23 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:32:23 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:32:23 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:32:25 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:32:25 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:32:26 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:32:26 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:42:21 Sistema O item 0075 foi encerrado.

03/02/2022 - 14:42:24 Sistema O item 0077 foi encerrado.

03/02/2022 - 14:42:24 Sistema O item 0078 foi encerrado.

03/02/2022 - 14:42:27 Sistema O item 0073 foi encerrado.

03/02/2022 - 14:46:13 Sistema O item 0071 foi encerrado.

03/02/2022 - 14:46:43 Sistema O item 0074 foi encerrado.

03/02/2022 - 14:49:29 Sistema O item 0080 foi encerrado.

03/02/2022 - 14:50:41 Sistema O item 0076 foi encerrado.

03/02/2022 - 14:51:38 Sistema O item 0079 foi encerrado.

03/02/2022 - 14:51:43 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:43 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:44 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:44 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:44 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:44 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:45 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:45 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:46 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:46 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:46 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:46 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:47 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:47 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:48 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:48 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:49 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:49 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:50 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:50 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:53 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:53 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:53 Sistema O item 0072 foi encerrado.

03/02/2022 - 14:51:53 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:53 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:54 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:54 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:56 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.
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03/02/2022 - 14:51:56 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 14:51:59 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 14:51:59 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:01:47 Sistema O item 0087 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:01:56 Sistema O item 0093 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:01:59 Sistema O item 0094 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:02:29 Sistema O item 0095 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC
123/2006.

03/02/2022 - 15:02:29 Sistema O Fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 15,87 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006
para o item 0095 até 03/02/2022 às 15:07:29.

03/02/2022 - 15:02:56 Sistema O item 0081 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:03:05 Sistema O item 0082 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:03:17 Sistema O item 0083 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:03:26 Sistema O item 0084 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:03:38 Sistema O item 0085 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:03:38 Sistema O item 0091 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:04:05 Sistema O item 0089 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:07:30 Sistema O item 0095 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.

03/02/2022 - 15:07:30 Sistema O item 0095 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:13:53 Sistema O item 0092 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:18:03 Sistema O item 0086 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:18:21 Sistema O item 0088 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:18:27 Sistema O item 0090 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:19:48 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:19:48 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:19:49 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:19:49 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:19:49 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:19:49 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:19:50 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:19:50 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:19:51 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:19:51 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:19:56 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:19:56 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:19:56 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:19:56 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:19:57 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:19:57 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:19:57 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:19:57 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:19:58 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:19:58 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:20:00 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:20:00 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:20:01 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:20:01 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:20:01 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:20:01 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:20:02 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:20:02 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:20:03 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:20:03 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:29:48 Sistema O item 0096 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:29:51 Sistema O item 0098 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:29:51 Sistema O item 0099 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:29:57 Sistema O item 0101 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:29:57 Sistema O item 0102 foi encerrado.
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03/02/2022 - 15:30:03 Sistema O item 0110 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:32:58 Sistema O item 0107 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:33:37 Sistema O item 0097 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:34:07 Sistema O item 0106 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:36:59 Sistema O item 0103 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:40:18 Sistema O item 0108 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:40:24 Sistema O item 0109 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:40:39 Sistema O item 0104 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:43:37 Sistema O item 0100 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:44:13 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:44:13 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:44:14 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:44:14 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:44:15 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:44:15 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:44:15 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:44:15 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:44:17 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:44:17 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:44:17 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:44:17 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:44:18 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:44:18 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:44:21 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:44:21 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:44:21 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:44:21 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:44:25 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 15:44:25 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 15:54:16 Sistema O item 0112 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:54:46 Sistema O item 0116 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:54:58 Sistema O item 0118 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:55:10 Sistema O item 0119 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:57:59 Sistema O item 0113 foi encerrado.

03/02/2022 - 15:59:02 Sistema O item 0115 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:01:12 Sistema O item 0114 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:06:04 Sistema O item 0120 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:08:20 Sistema O item 0111 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:08:23 Sistema O item 0117 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:08:47 Sistema O item 0105 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:37:28 Pregoeiro Boa tarde senhores, tivemos um problema com nosso fornecimento de internet. Daremos continuidade no
processo.

03/02/2022 - 16:37:48 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:37:48 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:37:49 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:37:49 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:37:49 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:37:49 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:37:50 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:37:50 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:37:51 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:37:51 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:37:51 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:37:51 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:37:52 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:37:52 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:37:54 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.
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03/02/2022 - 16:37:54 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:37:57 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:37:57 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:37:58 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:37:58 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:38:05 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:38:05 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:38:06 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:38:06 Sistema O item 0132 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:38:06 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:38:06 Sistema O item 0133 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:38:07 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:38:07 Sistema O item 0134 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:38:08 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:38:08 Sistema O item 0135 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:48:48 Sistema O item 0121 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:48:57 Sistema O item 0122 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:49:00 Sistema O item 0123 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:49:15 Sistema O item 0125 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:50:31 Sistema O item 0127 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:50:40 Sistema O item 0124 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:52:37 Sistema O item 0126 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:54:02 Sistema O item 0130 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:56:08 Sistema O item 0129 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:57:45 Sistema O item 0128 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:58:27 Sistema O item 0131 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:58:30 Sistema O item 0132 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:58:33 Sistema O item 0133 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:58:37 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:58:37 Sistema O item 0136 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:58:38 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:58:38 Sistema O item 0138 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:58:38 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:58:38 Sistema O item 0139 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:58:39 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:58:39 Sistema O item 0137 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:58:40 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:58:40 Sistema O item 0140 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:58:46 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:58:46 Sistema O item 0141 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:58:47 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:58:47 Sistema O item 0142 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:58:48 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:58:48 Sistema O item 0143 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:58:53 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 16:58:53 Sistema O item 0144 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 16:59:51 Sistema O item 0134 foi encerrado.

03/02/2022 - 16:59:57 Sistema O item 0135 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:08:45 Sistema O item 0136 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:08:48 Sistema O item 0137 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:09:15 Sistema O item 0139 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:09:45 Sistema O item 0140 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:10:09 Sistema O item 0142 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:10:33 Sistema O item 0143 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:11:21 Sistema O item 0138 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:11:30 Sistema O item 0144 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:11:40 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.
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03/02/2022 - 17:11:40 Sistema O item 0145 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 17:11:41 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 17:11:41 Sistema O item 0146 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 17:11:42 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 17:11:42 Sistema O item 0148 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 17:11:42 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 17:11:42 Sistema O item 0149 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 17:11:44 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 17:11:44 Sistema O item 0147 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 17:11:45 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 17:11:45 Sistema O item 0150 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 17:11:45 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 17:11:45 Sistema O item 0151 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 17:11:46 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 17:11:46 Sistema O item 0152 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 17:11:49 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 17:11:49 Sistema O item 0153 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 17:11:50 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.

03/02/2022 - 17:11:50 Sistema O item 0154 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/02/2022 - 17:19:26 Sistema O item 0141 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:21:42 Sistema O item 0145 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:22:00 Sistema O item 0149 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:22:03 Sistema O item 0150 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:22:15 Sistema O item 0151 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:22:18 Sistema O item 0152 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:22:24 Sistema O item 0153 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:22:30 Sistema O item 0154 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:22:40 Sistema O item 0146 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:23:03 Sistema O item 0003 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:23:03 Sistema O item 0010 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:23:52 Sistema O item 0147 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:28:56 Sistema O item 0148 foi encerrado.

03/02/2022 - 17:29:16 Pregoeiro Senhores, ofertem seus melhores lances.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0001 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,46.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0002 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,45.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0003 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 10,46.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0004 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0005 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,11.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0006 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 35,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0007 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 35,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0008 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 44,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0009 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 7,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0010 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 7,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0011 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 157,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0012 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 68,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0013 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 68,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0014 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,40.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0015 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,70.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0016 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,08.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0017 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,08.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0018 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,08.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0019 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,08.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0020 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,08.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0021 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,08.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0022 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,40.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0023 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,40.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0024 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,08.
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03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0025 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 63,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0026 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,08.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0027 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 13,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0028 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,80.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0029 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,80.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0030 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0031 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,70.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0032 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0033 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,55.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0034 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,55.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0035 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 13,75.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0036 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,08.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0037 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,30.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0038 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,10.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0039 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,80.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0040 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 50,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0041 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 441,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0042 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 894,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0043 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 16,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0044 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0045 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0046 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 11,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0047 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0048 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 10,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0049 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,20.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0050 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 22,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0051 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 22,86.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0052 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 22,87.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0053 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 22,87.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0054 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 22,85.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0055 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 22,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0056 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 29,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0057 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 23,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0058 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 436,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0059 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 7,60.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0060 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,99.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0061 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 65,66.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0062 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 31,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0063 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 36,30.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0064 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,29.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0065 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0066 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 10,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0067 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 10,23.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0068 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0069 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 3.949,99.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0070 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0071 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,95.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0072 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 182,89.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0073 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 19,99.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0074 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 11,68.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0075 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,49.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0076 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,49.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0077 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,34.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0078 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 6,99.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0079 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,59.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0080 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 82,89.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0081 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 83,90.
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03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0082 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 83,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0083 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 83,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0084 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 83,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0085 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 83,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0086 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,21.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0087 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 499,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0088 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 72,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0089 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,19.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0090 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 11,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0091 teve como arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 18,98.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0092 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0093 teve como arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 23,18.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0094 teve como arrematante PERFIL HOSPITALAR LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 23,80.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0095 teve como arrematante F Cardoso & Cia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 15,79.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0096 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 87,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0097 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0098 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,30.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0099 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,32.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0100 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 14,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0101 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0102 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 6,68.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0103 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 22,60.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0104 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 22,60.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0105 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 8,80.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0106 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0107 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,60.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0108 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,45.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0109 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,45.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0110 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,70.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0111 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 15,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0112 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 15,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0113 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,30.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0114 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,68.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0115 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 3,76.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0116 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 480,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0117 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 17,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0118 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0119 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0120 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 11,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0121 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 7,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0122 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 23,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0123 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 23,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0124 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 32,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0125 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 46,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0126 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 12,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0127 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 28,20.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0128 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 37,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0129 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 15,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0130 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 7,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0131 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,02.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0132 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,02.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0133 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,02.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0134 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,02.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0135 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,02.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0136 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,02.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0137 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,02.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0138 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 9,70.
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03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0139 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 10,40.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0140 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 10,40.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0141 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 4,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0142 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 5,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0143 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,60.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0144 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 41,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0145 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 41,90.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0146 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,60.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0147 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0148 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 7,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0149 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 22,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0150 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 16,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0151 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 6,50.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0152 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 7,00.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0153 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,10.

03/02/2022 - 17:29:24 Sistema O item 0154 teve como arrematante A L CORDEIRO EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 19,00.

03/02/2022 - 17:29:26 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

03/02/2022 - 17:29:58 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/02/2022 às 19:30.

03/02/2022 - 17:30:37 F. A L CORDEIRO EIRELI Negociação Item 0141: Senhor Pregoeiro, infelizmente não vamos negociar valores, pois já estamos com o
preço mínimo praticado em mercado.

03/02/2022 - 17:31:51 F. A L CORDEIRO EIRELI Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro, infelizmente não vamos negociar valores, pois já estamos com o
preço mínimo praticado em mercado.

03/02/2022 - 17:41:50 F. F Cardoso & Cia Ltda Negociação Item 0095: Boa tarde Sr. Estamos no valor mínimo para o item. Agradecemos a compreensão.

03/02/2022 - 17:42:08 Sistema A proposta readequada do item 0095 foi anexada ao processo.

03/02/2022 - 18:03:24 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

03/02/2022 - 19:52:31 Pregoeiro Boa noite senhores, iresmos suspender a sessão para dar inicio a ánalise das documentações, e
retornaremos na sexta feira dia 04/02/2022 as 14:00hs.

04/02/2022 - 14:31:07 Pregoeiro Boa tarde senhores

04/02/2022 - 15:29:00 Pregoeiro Senhores, devido constantes interrupções no fornecimento de internet, iremos suspender o processo e
retornar na segunda feira 07/02/2022 as 09:00horas. Bom final de semana senhores.

07/02/2022 - 09:42:54 Pregoeiro Bom dia senhores

07/02/2022 - 11:15:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:15:50 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:16:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:16:10 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:16:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:17 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:16:30 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:16:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:17 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:16:50 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:17:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:17 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:17:44 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:18:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 13:17 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:18:02 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:18:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 07/02/2022.
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07/02/2022 - 11:18:22 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:18:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:18:46 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:19:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:19:09 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:19:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:19:44 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:20:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:20:05 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:20:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 13:21 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:20:26 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:20:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 13:21 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:20:44 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:21:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 13:22 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:21:06 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:21:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 17:21 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:21:32 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:21:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 13:22 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:21:50 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:22:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 13:22 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:22:11 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:22:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 13:22 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 11:22:32 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 11:31:10 Sistema O fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

07/02/2022 - 12:35:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 12:35:54 Sistema Motivo: Mediante a análise feita na documentação apresentada pela empresa, solicitamos que a empresa
apresente notas ficais que comprovem a veracidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa, uma vez que que a mesma apresenta atestado assinado por certificado digital e o mesmo
documento não é possivel verificar a identidade da pessoa que assinou, solicito que apresente dentro do
prazo, sob pena de inabilitação.

07/02/2022 - 12:50:11 Sistema O fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA foi inabilitado no processo.
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07/02/2022 - 12:50:11 Sistema Motivo: A empresa não apresentou 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da
licitante, devidamente atualizada. Deixando assim de cumprir exigência do edital. Decido pela inabilitação da
empresa.

07/02/2022 - 12:50:11 Sistema O fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 12:50:11 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
53,00.

07/02/2022 - 12:59:50 Sistema O fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

07/02/2022 - 12:59:58 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado no processo.

07/02/2022 - 12:59:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou apresentou 05 (cinco) atestados de capacidade técnica, mas nenhum deles
corresponde ao objeto desta licitação, sendo assim, inabilito a empresa por não apresentar conforme item
8.7.1 do edital "Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado". Deixando assim
de cumprir exigências editalícias.

07/02/2022 - 12:59:58 Sistema O fornecedor F Cardoso & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 12:59:58 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 15,80.

07/02/2022 - 13:00:00 Sistema Para o item 0095, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:00:12 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0095 para o fornecedor P G LIMA
COM EIRELI-EPP foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às 13:30, encerrando às 13:35:00.

07/02/2022 - 13:13:39 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 13:35:02 Sistema O item 0095 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado no processo.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema Motivo: A empresa deixou de responder a diligência, tendo em vista que os documentos solicitados são de
extrema importância para a comprovação da veracidade do atestado apresentado, considerando que durante
a análise dos documentos apresentados pela empresa, constatou a apresentação de uma nota fiscal de
produtos, aonde no corpo estava destinado a secretaria de saúde de cacheira do Piriá, mas no canhoto logo
acima está destinado a cidade de Marituba, demonstrando assim uma tentativa de fraudar o certame
tentando comprovar o atestado com uma nota fiscal possivelmente adulterada. Decido pela inabilitação da
empresa e considerando os fatos citados, encaminharei o processo para o jurídico para averiguar os fatos e
tomar possíveis providências cabíveis pela apresentação de documentos possivelmente adulterado.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 5,47.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 2,09.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 10,89.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
8,25.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
0,59.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 38,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 39,75.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 45,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 7,70.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 7,84.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 159,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 69,26.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 69,26.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
9,90.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 3,10.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
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07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 2,09.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 2,09.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 2,09.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 2,09.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 2,09.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 2,09.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,42.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,42.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 2,12.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 67,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 2,09.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 13,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 8,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 9,89.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 10,59.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante Casmed Com. de Art. medicos e Medicamentos Hosp. ltda. me com
lance de R$ 9,80.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 8,59.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 8,59.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 8,58.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 13,79.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 2,09.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 8,39.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 8,19.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 8,84.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 51,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante Casmed Com. de Art. medicos e Medicamentos Hosp. ltda. me com
lance de R$ 442,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 895,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 38,09.
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07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 1,97.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 9,11.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 11,12.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 8,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 11,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 12,49.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 23,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 22,89.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 22,88.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 22,89.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 22,89.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 22,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
32,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 23,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 436,15.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 8,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 6,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
66,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 43,44.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 36,39.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 1,40.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 8,39.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 10,89.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 10,24.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 9,91.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$
3.950,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 9,96.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.
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07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 9,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 194,94.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
20,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 12,56.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
5,50.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 12,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 4,35.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
7,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 1,90.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 87,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 87,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 87,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 87,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 87,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 87,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 4,22.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 499,91.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 72,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 13,77.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 11,59.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 4,16.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 122,94.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 5,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 0,40.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 0,40.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 14,69.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 8,90.
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07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0102 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 7,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 22,70.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 22,70.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 8,89.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 1,90.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 1,90.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 9,49.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 9,49.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 1,33.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 16,78.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
19,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 5,35.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 5,69.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 3,77.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 489,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0117 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 17,84.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 5,61.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 13,43.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 14,94.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0121 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
56,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0122 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 23,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0123 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 23,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 33,00.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 69,86.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 13,83.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 34,94.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0128 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 37,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.
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07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 20,75.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 7,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 9,03.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 9,03.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0133 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0133 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 9,03.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0134 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 9,03.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0135 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 9,03.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0136 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0136 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 9,03.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0137 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 9,03.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0138 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 9,79.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0139 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 11,45.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0140 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 11,40.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0141 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 4,89.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 12,70.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 2,61.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0144 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 42,99.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0145 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 58,04.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0146 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 0,65.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 3,60.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0148 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0148 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 7,10.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0149 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0149 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 28,55.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0150 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 23,10.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0151 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 9,59.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 9,60.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0153 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 1,65.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O fornecedor A L CORDEIRO EIRELI foi inabilitado para o item 0154 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:34 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante Emige Materiais Odontológicos Ltda com lance de R$ 29,39.

07/02/2022 - 13:39:36 Sistema Para o item 0027, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
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07/02/2022 - 13:39:36 Sistema Para o item 0030, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP tem direito a lance de desempate conforme a
LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:36 Sistema Para o item 0041, o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA tem direito a lance
de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:36 Sistema Para o item 0049, o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:37 Sistema Para o item 0120, o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:37 Sistema Para o item 0127, o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA tem direito a lance
de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:39:37 Sistema Para o item 0151, o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA tem direito a lance
de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 13:55:21 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0027 para o fornecedor P G LIMA
COM EIRELI-EPP foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às 14:15, encerrando às 14:20:00.

07/02/2022 - 13:55:48 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0030 para o fornecedor P G LIMA
COM EIRELI-EPP foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às 14:16, encerrando às 14:21:00.

07/02/2022 - 13:56:28 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0041 para o fornecedor
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às
14:17, encerrando às 14:22:00.

07/02/2022 - 13:57:03 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0049 para o fornecedor
RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às 14:18,
encerrando às 14:23:00.

07/02/2022 - 13:57:52 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0127 para o fornecedor
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às
14:19, encerrando às 14:24:00.

07/02/2022 - 13:58:25 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0151 para o fornecedor
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às
14:18, encerrando às 14:23:00.

07/02/2022 - 14:17:33 Sistema O item 0041 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 441,95.

07/02/2022 - 14:17:33 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lanceR$ 441,95.

07/02/2022 - 14:18:26 Sistema O item 0151 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 9,58.

07/02/2022 - 14:18:26 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lanceR$ 9,58.

07/02/2022 - 14:19:12 Sistema O item 0127 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 34,93.

07/02/2022 - 14:19:12 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lanceR$ 34,93.

07/02/2022 - 14:20:02 Sistema O item 0027 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

07/02/2022 - 14:21:02 Sistema O item 0030 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

07/02/2022 - 14:21:02 Sistema Para o item 0030, o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME tem direito a lance de desempate
conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).

07/02/2022 - 14:23:03 Sistema O item 0049 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

07/02/2022 - 14:30:25 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0030 para o fornecedor P P F
COMERCIO E SERVICO EIRELI ME foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às 14:50, encerrando às
14:55:00.

07/02/2022 - 14:34:23 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0120 para o fornecedor
RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA foi definida pelo pregoeiro para 07/02/2022 às 14:55,
encerrando às 15:00:00.

07/02/2022 - 14:55:02 Sistema O item 0030 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

07/02/2022 - 15:00:04 Sistema O item 0120 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado no processo.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar documento solicitado no edital: - 8.4.6. Certidão de Inteiro Teor,
emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim inabilitada por
deixar de apresentar documentos solicitados.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 3,90.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 15,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
98,86.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$
230,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,43.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,43.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,41.
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07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,41.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,43.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,41.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 13,49.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$
172,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,41.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 14,48.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
28,60.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 10,80.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 10,80.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 10,80.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 10,80.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 10,80.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 17,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,43.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 11,75.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 13,91.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
65,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 8,45.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 16,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
12,50.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
35,30.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 35,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 35,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 35,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
35,30.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.
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07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
35,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
32,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 29,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 76,65.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
57,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 9,25.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
30,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 12,80.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 10,90.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
15,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$
231,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,24.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 4,80.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 89,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 14,20.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 22,19.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
10,80.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 34,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 15,87.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
154,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
32,80.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0102 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 9,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,35.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 2,35.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 11,99.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 11,99.
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07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
2,50.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 9,10.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0117 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 19,61.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 14,92.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
14,95.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0122 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
36,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0123 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 36,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 78,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
49,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0128 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 81,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
39,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I LTDA com lance de R$
59,00.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0138 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com
lance de R$ 11,40.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0141 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 9,42.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0144 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 46,74.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O fornecedor Emige Materiais Odontológicos Ltda foi inabilitado para o item 0154 pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:02:11 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI ME com lance de R$ 48,37.

07/02/2022 - 15:36:02 Sistema O fornecedor Casmed Com. de Art. medicos e Medicamentos Hosp. ltda. me foi inabilitado no processo.

07/02/2022 - 15:36:02 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme o item 8.4.6. do edital: -Certidão de Inteiro Teor, emitida pela
Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. Sendo assim, inabilitada por deixar de cumprir
exigências editalícias.

07/02/2022 - 15:36:02 Sistema O fornecedor Casmed Com. de Art. medicos e Medicamentos Hosp. ltda. me foi inabilitado para o item 0031
pelo pregoeiro.

07/02/2022 - 15:36:02 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante P G LIMA COM EIRELI-EPP com lance de R$ 10,80.

07/02/2022 - 15:37:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

07/02/2022 - 15:37:32 Sistema Intenção: Bom dia senhor pregoeiro, a esta comissão permanente de licitação. Gostaria de que averiguasse
o contrato social que nao consta o encerramento do exercício conforme previsto ( balanço contábil,
acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, se isto for necessário à garantia do
cumprimento do respectivo contrato) e também conforme citado pelo senhor pregoeiro, peso que seja
apresentado em todos os itens a comprovação de custo em todos os item, pois os mesmos esta de fato fora
do preço de mercado.

07/02/2022 - 15:37:32 Sistema Justificativa: A presente empresa citada, ja foi inabilitada.

07/02/2022 - 15:41:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:41:15 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:41:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:41:42 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:42:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.
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07/02/2022 - 15:42:03 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:42:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:42:41 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:43:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:43:00 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:43:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:43:18 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:43:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:43:58 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:44:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:44:28 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:44:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:44:50 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:45:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:45:12 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:45:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:45:32 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:46:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 17:46 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:46:25 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:47:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 17:46 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:47:00 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:47:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:47:19 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:47:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:47:36 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:48:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 07/02/2022.
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07/02/2022 - 15:48:00 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:48:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 17:48 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:48:16 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:48:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 17:48 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:48:41 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:49:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:49:08 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:49:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:49:30 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:49:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:49:53 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:50:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:50:22 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:51:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 17:51 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:51:09 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:51:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 17:51 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:51:33 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:51:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:51:54 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:52:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:52:19 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:52:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:52:40 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:53:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 17:53 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:53:18 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:53:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 17:53 do dia 07/02/2022.
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07/02/2022 - 15:53:39 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:54:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0048. O prazo de envio é até às 17:54 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:54:07 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:54:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 17:54 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:54:39 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:58:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0065. O prazo de envio é até às 17:58 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:58:30 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:59:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0067. O prazo de envio é até às 17:59 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:59:27 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 15:59:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0068. O prazo de envio é até às 17:59 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 15:59:57 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:00:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:00:24 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:00:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0070. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:00:50 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:06:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 18:06 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:06:28 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:06:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 18:06 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:06:52 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:07:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0079. O prazo de envio é até às 18:07 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:07:27 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:08:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 18:08 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:08:13 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:08:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0087. O prazo de envio é até às 18:08 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:08:37 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:08:59 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0089. O prazo de envio é até às 18:08 do dia 07/02/2022.
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07/02/2022 - 16:08:59 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:09:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0093. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:09:35 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:09:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0095. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:09:55 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:10:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0097. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:10:18 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:10:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0101. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:10:51 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:11:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0102. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:11:10 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:11:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0103. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:11:29 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:11:45 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0104. O prazo de envio é até às 18:11 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:11:45 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:12:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0105. O prazo de envio é até às 18:12 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:12:07 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:12:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0108. O prazo de envio é até às 18:12 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:12:30 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:12:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0109. O prazo de envio é até às 18:12 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:12:47 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:13:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0111. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:13:12 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:13:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0113. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:13:29 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:13:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0115. O prazo de envio é até às 18:13 do dia 07/02/2022.
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07/02/2022 - 16:13:53 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:14:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0116. O prazo de envio é até às 18:14 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:14:17 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:15:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0117. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:15:30 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:16:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0124. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:16:01 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:16:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0131. O prazo de envio é até às 18:16 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:16:34 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:16:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0132. O prazo de envio é até às 18:16 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:16:53 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:17:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0133. O prazo de envio é até às 18:17 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:17:13 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:17:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0134. O prazo de envio é até às 18:17 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:17:37 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:18:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0135. O prazo de envio é até às 18:18 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:18:04 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:18:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0136. O prazo de envio é até às 18:18 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:18:38 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:18:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0137. O prazo de envio é até às 18:18 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:18:57 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:19:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0138. O prazo de envio é até às 18:19 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:19:13 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:19:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0139. O prazo de envio é até às 18:19 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:19:39 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:20:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0140. O prazo de envio é até às 18:19 do dia 07/02/2022.
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07/02/2022 - 16:20:00 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:20:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0141. O prazo de envio é até às 18:20 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:20:27 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:20:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0142. O prazo de envio é até às 18:20 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:20:48 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:21:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0148. O prazo de envio é até às 18:21 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:21:21 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:21:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0150. O prazo de envio é até às 18:21 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:21:41 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:22:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0151. O prazo de envio é até às 18:22 do dia 07/02/2022.

07/02/2022 - 16:22:11 Sistema Motivo: Senhores, visando a garantia da prestação do fornecimento do referido item, tendo em vista o valor
que ficou bastante abaixo do valor orçado pela administração, solicito que a empresa apresente composição
de custo comprovando através de notas fiscais que comprovem o valor ofertado, sob pena de
desclassificação do presente item, caso o mesmo não consiga comprovar o valor proposto dentro do prazo
estabelecido.

07/02/2022 - 16:47:36 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:49:06 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:49:30 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:49:48 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:50:21 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:51:20 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:52:04 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:52:32 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:52:51 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:53:19 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:53:49 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:54:36 Sistema A diligência do item 0036 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:55:07 Sistema A diligência do item 0037 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:55:49 Sistema A diligência do item 0039 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:56:23 Sistema A diligência do item 0040 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:57:05 Sistema A diligência do item 0045 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:57:40 Sistema A diligência do item 0065 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:58:12 Sistema A diligência do item 0067 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:58:59 Sistema A diligência do item 0068 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 16:59:33 Sistema A diligência do item 0069 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:00:23 Sistema A diligência do item 0079 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:01:00 Sistema A diligência do item 0093 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:01:57 Sistema A diligência do item 0101 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:02:36 Sistema A diligência do item 0102 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:03:22 Sistema A diligência do item 0117 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:04:26 Sistema A diligência do item 0124 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:06:11 Sistema A diligência do item 0141 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:46:50 Sistema A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:46:52 F. P G LIMA COM EIRELI-
EPP

Documentação Item 0030: SR PREGOEIRO PEÇO QUE ACEITE A COMPOSIÇÃO PARA TODOS OS
ITENS POIS AGORA QUE CONSEGUIMOS ANEXAR, TIVEMOS UMA QUEDA DE INTERNET

07/02/2022 - 17:51:31 Sistema A diligência do item 0137 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:51:56 Sistema A diligência do item 0105 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:52:50 Sistema A diligência do item 0103 foi anexada ao processo.
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07/02/2022 - 17:53:08 Sistema A diligência do item 0104 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:53:44 Sistema A diligência do item 0048 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:53:59 Sistema A diligência do item 0058 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:54:21 Sistema A diligência do item 0077 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:54:57 Sistema A diligência do item 0087 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:55:34 Sistema A diligência do item 0089 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:55:54 Sistema A diligência do item 0095 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:56:43 Sistema A diligência do item 0108 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:57:05 Sistema A diligência do item 0109 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:57:38 Sistema A diligência do item 0113 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:57:57 Sistema A diligência do item 0115 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:58:33 Sistema A diligência do item 0131 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:59:07 Sistema A diligência do item 0132 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:59:23 Sistema A diligência do item 0133 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 17:59:44 Sistema A diligência do item 0134 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 18:00:15 Sistema A diligência do item 0135 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 18:00:42 Sistema A diligência do item 0136 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 18:14:07 Sistema A diligência do item 0151 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 18:14:35 Sistema A diligência do item 0150 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 18:14:46 Sistema A diligência do item 0138 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 18:14:59 Sistema A diligência do item 0148 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 18:15:05 Sistema A diligência do item 0139 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 18:15:25 Sistema A diligência do item 0142 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 18:15:39 Sistema A diligência do item 0140 foi anexada ao processo.

07/02/2022 - 19:34:25 Pregoeiro Senhores, devido ao horario iremos suspender e retornar amanhã 08/07/2022 as 13:00horas

08/02/2022 - 13:14:43 Pregoeiro Boa Tarde Senhores

08/02/2022 - 13:15:00 Pregoeiro Estamos em análise das composições apresentadas pelas empresas.

08/02/2022 - 20:09:05 Pregoeiro Senhores, devido ao horário iremos suspender o certame e retornamos amanhã 09/02/2022 as 14:00horas

09/02/2022 - 16:03:49 Pregoeiro Senhores, iremos manter a suspenção do processo por problemas de internet, retornaremos amanhã
10/02/2022 as 16:00horas dar continuidade ao processo.

10/02/2022 - 16:14:08 Pregoeiro Boa Tarde senhores

10/02/2022 - 16:14:28 Pregoeiro Estamos em análise das composições apresentadas pelas empresas.

10/02/2022 - 18:15:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

10/02/2022 - 18:15:55 Sistema Intenção: Boa tarde senhor pregoeiro, conforme a nossa inabilitação, venho aqui solicitar que verifique a
documentação anexada, pois o documento que fomos hinabilitados consta em anexo, gostaria que a
comissão permanente de licitação reconcidere nossa empresa habilitada por ter cumprido plenamente com
todas a documentação exigida no edital.

10/02/2022 - 18:15:55 Sistema Justificativa: Após reanalise dos documentos não conseguimos identificar o documento pelo qual a empresa
foi inabilitada.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.
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10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:06 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G LIMA COM EIRELI-EPP.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.
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10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:15 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P P F COMERCIO E SERVICO EIRELI
ME.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.
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10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:23 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES SENA COMERCIO DE E.P.I
LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.
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10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:31 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PARAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.

10/02/2022 - 18:16:42 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 10/02/2022 às 18:36.

10/02/2022 - 18:42:53 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

Viviane Regina dos Santos Lobato Pantoja

Apoio
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