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ATA FINAL - PARTE 5

Geração Fracionada - Continuando da parte 4

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arquivo
0554 16/10/2020 - 11:28:40 22.862.531/0001-26 PROPOSTA - CIRENOR - PE 006-2020. [assinado].pdf
0564 16/10/2020 - 11:29:01 22.862.531/0001-26 PROPOSTA - CIRENOR - PE 006-2020. [assinado].pdf
0583 16/10/2020 - 11:29:12 22.862.531/0001-26 PROPOSTA - CIRENOR - PE 006-2020. [assinado].pdf
0521 16/10/2020 - 11:29:30 32.364.822/0001-48 proposta PE 06.pdf
0215 16/10/2020 - 11:34:37 25.279.552/0001-01 CANCELAMENTO.pdf
0054 16/10/2020 - 11:34:54 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0562 16/10/2020 - 11:35:02 25.279.552/0001-01 PROPOSTA FINAL CIRENOR.pdf
0060 16/10/2020 - 11:35:17 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0124 16/10/2020 - 11:39:50 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0185 16/10/2020 - 11:39:59 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0254 16/10/2020 - 11:40:55 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0311 16/10/2020 - 11:41:03 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0401 16/10/2020 - 11:41:13 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0459 16/10/2020 - 11:41:21 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0487 16/10/2020 - 11:41:30 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0516 16/10/2020 - 11:41:38 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0612 16/10/2020 - 11:41:51 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0615 16/10/2020 - 11:42:02 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0681 16/10/2020 - 11:42:10 31.905.076/0001-90 DOCUMENTOS CIRENOR.zip
0089 16/10/2020 - 11:46:18 66.000.787/0001-08 00 - PROPOSTA.pdf
0690 16/10/2020 - 11:48:11 28.093.678/0001-85 Proposta Final.pdf
0173 16/10/2020 - 11:48:21 09.676.256/0001-98 CIRENOR ELET 06-2020 READEQUADA.pdf
0663 16/10/2020 - 11:48:22 28.093.678/0001-85 Proposta Final.pdf
0052 16/10/2020 - 11:48:42 12.014.370/0001-67 proposta cirenor.pdf
0614 16/10/2020 - 11:48:43 28.093.678/0001-85 Proposta Final.pdf
0542 16/10/2020 - 11:48:54 28.093.678/0001-85 Proposta Final.pdf
0369 16/10/2020 - 11:49:20 28.093.678/0001-85 Proposta Final.pdf
0506 16/10/2020 - 11:49:21 09.676.256/0001-98 CIRENOR ELET 06-2020 READEQUADA.pdf
0336 16/10/2020 - 11:49:27 28.093.678/0001-85 Proposta Final.pdf
0320 16/10/2020 - 11:49:39 28.093.678/0001-85 Proposta Final.pdf
0091 16/10/2020 - 11:49:40 12.014.370/0001-67 proposta cirenor.pdf
0277 16/10/2020 - 11:49:59 28.093.678/0001-85 Proposta Final.pdf
0262 16/10/2020 - 11:50:08 28.093.678/0001-85 Proposta Final.pdf
0135 16/10/2020 - 11:50:12 12.014.370/0001-67 proposta cirenor.pdf
0260 16/10/2020 - 11:50:17 28.093.678/0001-85 Proposta Final.pdf
0238 16/10/2020 - 11:50:26 28.093.678/0001-85 Proposta Final.pdf
0179 16/10/2020 - 11:50:53 12.014.370/0001-67 proposta cirenor.pdf
0180 16/10/2020 - 11:51:31 12.014.370/0001-67 proposta cirenor.pdf
0244 16/10/2020 - 11:52:09 12.014.370/0001-67 proposta cirenor.pdf
0334 16/10/2020 - 11:53:07 12.014.370/0001-67 proposta cirenor.pdf
0600 16/10/2020 - 11:53:23 21.515.353/0001-02 0000 PROPOSTA FINAL.pdf
0621 16/10/2020 - 11:53:31 21.515.353/0001-02 0000 PROPOSTA FINAL.pdf
0654 16/10/2020 - 11:53:49 93.305.910/0001-63 PE 006-2020 - PROPOSTA READEQUADA.pdf
0474 16/10/2020 - 11:54:12 21.515.353/0001-02 0000 PROPOSTA FINAL.pdf
0508 16/10/2020 - 11:54:13 12.014.370/0001-67 proposta cirenor.pdf
0473 16/10/2020 - 11:54:26 21.515.353/0001-02 0000 PROPOSTA FINAL.pdf
0310 16/10/2020 - 11:54:38 21.515.353/0001-02 0000 PROPOSTA FINAL.pdf
0410 16/10/2020 - 11:54:49 21.515.353/0001-02 0000 PROPOSTA FINAL.pdf
0464 16/10/2020 - 11:55:01 21.515.353/0001-02 0000 PROPOSTA FINAL.pdf
0295 16/10/2020 - 11:55:13 21.515.353/0001-02 0000 PROPOSTA FINAL.pdf
0554 16/10/2020 - 11:55:33 22.862.531/0001-26 CIRENOR.zip
0564 16/10/2020 - 11:55:51 22.862.531/0001-26 CIRENOR.zip
0044 16/10/2020 - 11:55:51 04.372.020/0001-44 Proposta Cirenor.pdf
0583 16/10/2020 - 11:56:00 22.862.531/0001-26 CIRENOR.zip
0282 16/10/2020 - 11:56:09 04.372.020/0001-44 Proposta Cirenor.pdf
0417 16/10/2020 - 11:56:25 04.372.020/0001-44 Proposta Cirenor.pdf
0517 16/10/2020 - 11:56:37 04.372.020/0001-44 Proposta Cirenor.pdf
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Item Data/Hora Enviado Por Arquivo
0428 16/10/2020 - 11:56:46 05.782.733/0003-00 PROPOSTA FINAL CONS. FILIAL.pdf
0523 16/10/2020 - 11:56:51 04.372.020/0001-44 Proposta Cirenor.pdf
0657 16/10/2020 - 11:57:15 04.372.020/0001-44 Proposta Cirenor.pdf
0658 16/10/2020 - 11:57:23 04.372.020/0001-44 Proposta Cirenor.pdf
0659 16/10/2020 - 11:57:29 04.372.020/0001-44 Proposta Cirenor.pdf

0020 16/10/2020 - 12:05:04 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (16.10.2020).pdf

0027 16/10/2020 - 12:05:32 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (16.10.2020).pdf

0249 16/10/2020 - 12:06:06 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (16.10.2020).pdf

0319 16/10/2020 - 12:06:32 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (16.10.2020).pdf

0326 16/10/2020 - 12:07:10 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (16.10.2020).pdf

0329 16/10/2020 - 12:07:28 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (16.10.2020).pdf

0395 16/10/2020 - 12:08:44 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (16.10.2020).pdf

0570 16/10/2020 - 12:10:12 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (16.10.2020).pdf

0241 16/10/2020 - 12:10:35 00.088.317/0001-21 PROPOSTA CIRENOR1.pdf
0314 16/10/2020 - 12:10:56 00.088.317/0001-21 PROPOSTA CIRENOR1.pdf
0359 16/10/2020 - 12:11:10 00.088.317/0001-21 PROPOSTA CIRENOR1.pdf

0613 16/10/2020 - 12:11:57 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (16.10.2020).pdf

0660 16/10/2020 - 12:12:17 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (16.10.2020).pdf

0669 16/10/2020 - 12:12:37 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (16.10.2020).pdf

0418 16/10/2020 - 12:15:42 00.088.317/0001-21 PROPOSTA CIRENOR1.pdf
0481 16/10/2020 - 12:15:55 00.088.317/0001-21 PROPOSTA CIRENOR1.pdf
0482 16/10/2020 - 12:16:07 00.088.317/0001-21 PROPOSTA CIRENOR1.pdf
0483 16/10/2020 - 12:16:21 00.088.317/0001-21 PROPOSTA CIRENOR1.pdf
0639 16/10/2020 - 12:16:32 00.088.317/0001-21 PROPOSTA CIRENOR1.pdf
0005 16/10/2020 - 12:16:33 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0009 16/10/2020 - 12:16:40 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0636 16/10/2020 - 12:16:42 75.014.167/0001-00 CIRENOR - Proposta.zip
0013 16/10/2020 - 12:16:53 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0688 16/10/2020 - 12:16:57 75.014.167/0001-00 CIRENOR - Proposta.zip
0029 16/10/2020 - 12:17:05 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0032 16/10/2020 - 12:17:17 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0033 16/10/2020 - 12:17:23 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0040 16/10/2020 - 12:17:29 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0053 16/10/2020 - 12:17:39 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0077 16/10/2020 - 12:17:50 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0101 16/10/2020 - 12:18:01 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0109 16/10/2020 - 12:18:07 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0112 16/10/2020 - 12:18:18 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0128 16/10/2020 - 12:18:28 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0192 16/10/2020 - 12:18:38 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0200 16/10/2020 - 12:18:45 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0209 16/10/2020 - 12:18:56 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0216 16/10/2020 - 12:19:07 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0230 16/10/2020 - 12:19:18 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0232 16/10/2020 - 12:19:27 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0243 16/10/2020 - 12:19:39 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0256 16/10/2020 - 12:19:48 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0279 16/10/2020 - 12:19:59 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0307 16/10/2020 - 12:20:11 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0308 16/10/2020 - 12:20:16 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0309 16/10/2020 - 12:20:22 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0322 16/10/2020 - 12:20:33 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0330 16/10/2020 - 12:20:40 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0333 16/10/2020 - 12:20:51 00.802.002/0001-02 Proposta.zip

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229035&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229039&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229040&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229041&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229055&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229056&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229059&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229061&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229062&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229064&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229065&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229066&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229067&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229068&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229069&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229070&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229071&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229073&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229074&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229075&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229076&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229077&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229078&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229079&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229080&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229081&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229082&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229083&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229084&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229085&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229086&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229087&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229088&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229089&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229091&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229092&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229093&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229094&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229096&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229098&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229100&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229102&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229103&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229104&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229105&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229106&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229107&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229108&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229109&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229111&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229112&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2


22/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata Parte 5

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte5_126559.html 3/105

Item Data/Hora Enviado Por Arquivo
0335 16/10/2020 - 12:20:56 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0361 16/10/2020 - 12:21:07 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0367 16/10/2020 - 12:21:15 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0368 16/10/2020 - 12:21:21 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0422 16/10/2020 - 12:21:37 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0423 16/10/2020 - 12:21:42 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0424 16/10/2020 - 12:21:48 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0465 16/10/2020 - 12:22:02 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0489 16/10/2020 - 12:22:16 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0501 16/10/2020 - 12:22:27 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0563 16/10/2020 - 12:22:36 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0566 16/10/2020 - 12:22:45 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0594 16/10/2020 - 12:22:55 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0595 16/10/2020 - 12:23:05 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0608 16/10/2020 - 12:23:16 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0623 16/10/2020 - 12:23:26 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0634 16/10/2020 - 12:23:38 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0635 16/10/2020 - 12:23:44 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0645 16/10/2020 - 12:23:54 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0650 16/10/2020 - 12:24:05 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0687 16/10/2020 - 12:24:15 00.802.002/0001-02 Proposta.zip
0073 16/10/2020 - 12:30:16 13.485.130/0001-03 PROPOSTA READEQUADA.pdf
0122 16/10/2020 - 12:30:35 13.485.130/0001-03 PROPOSTA READEQUADA.pdf
0125 16/10/2020 - 12:30:51 13.485.130/0001-03 PROPOSTA READEQUADA.pdf
0440 16/10/2020 - 12:31:05 13.485.130/0001-03 PROPOSTA READEQUADA.pdf
0441 16/10/2020 - 12:31:11 13.485.130/0001-03 PROPOSTA READEQUADA.pdf
0442 16/10/2020 - 12:31:18 13.485.130/0001-03 PROPOSTA READEQUADA.pdf
0446 16/10/2020 - 12:31:24 13.485.130/0001-03 PROPOSTA READEQUADA.pdf
0484 16/10/2020 - 12:31:32 13.485.130/0001-03 PROPOSTA READEQUADA.pdf
0073 16/10/2020 - 12:49:15 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 73.pdf
0122 16/10/2020 - 12:49:32 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 122.pdf
0108 16/10/2020 - 12:49:35 35.067.853/0001-25 Proposta_CMED.pdf
0125 16/10/2020 - 12:49:41 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 125.pdf
0405 16/10/2020 - 12:49:52 35.067.853/0001-25 Proposta_CMED.pdf
0440 16/10/2020 - 12:51:56 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 440, 441, 442, 446.pdf
0441 16/10/2020 - 12:52:03 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 440, 441, 442, 446.pdf
0442 16/10/2020 - 12:52:10 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 440, 441, 442, 446.pdf
0446 16/10/2020 - 12:52:18 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 440, 441, 442, 446.pdf
0484 16/10/2020 - 12:52:25 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 484.pdf
0136 16/10/2020 - 12:59:47 05.782.733/0001-49 PROPOSTA CONS MATRIZ.pdf
0002 16/10/2020 - 13:09:09 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0010 16/10/2020 - 13:09:18 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0012 16/10/2020 - 13:09:26 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0034 16/10/2020 - 13:09:44 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0039 16/10/2020 - 13:10:09 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0061 16/10/2020 - 13:10:50 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0062 16/10/2020 - 13:11:01 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0067 16/10/2020 - 13:11:14 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0068 16/10/2020 - 13:11:22 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0070 16/10/2020 - 13:11:32 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0078 16/10/2020 - 13:11:44 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0087 16/10/2020 - 13:11:54 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0103 16/10/2020 - 13:12:06 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0116 16/10/2020 - 13:12:22 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0141 16/10/2020 - 13:12:32 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0142 16/10/2020 - 13:12:42 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0171 16/10/2020 - 13:12:50 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0186 16/10/2020 - 13:13:02 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0276 16/10/2020 - 13:13:18 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0288 16/10/2020 - 13:13:29 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0289 16/10/2020 - 13:13:37 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0301 16/10/2020 - 13:14:04 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
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0350 16/10/2020 - 13:14:13 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0351 16/10/2020 - 13:14:25 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0400 16/10/2020 - 13:14:34 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0457 16/10/2020 - 13:14:48 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0463 16/10/2020 - 13:14:56 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0471 16/10/2020 - 13:15:07 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0486 16/10/2020 - 13:15:15 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0490 16/10/2020 - 13:15:24 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0493 16/10/2020 - 13:15:34 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0509 16/10/2020 - 13:15:46 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0543 16/10/2020 - 13:15:55 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0544 16/10/2020 - 13:16:01 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0567 16/10/2020 - 13:16:10 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0568 16/10/2020 - 13:16:18 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0569 16/10/2020 - 13:16:29 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0596 16/10/2020 - 13:16:36 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0599 16/10/2020 - 13:16:51 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0609 16/10/2020 - 13:17:02 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0611 16/10/2020 - 13:17:10 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0630 16/10/2020 - 13:17:19 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf
0647 16/10/2020 - 13:17:27 73.856.593/0001-66 PROPOSTA FINAL.pdf

0094 16/10/2020 - 13:22:24 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0097 16/10/2020 - 13:22:31 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0137 16/10/2020 - 13:22:42 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0160 16/10/2020 - 13:22:57 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0181 16/10/2020 - 13:23:09 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0247 16/10/2020 - 13:23:24 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0265 16/10/2020 - 13:23:35 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0327 16/10/2020 - 13:23:56 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0388 16/10/2020 - 13:24:18 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0391 16/10/2020 - 13:24:25 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0393 16/10/2020 - 13:24:36 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0605 16/10/2020 - 13:25:07 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0661 16/10/2020 - 13:25:20 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL SANANDUVA (CONS. CIRENOR) 14-
10-20 PE 06.pdf

0058 16/10/2020 - 13:32:59 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0085 16/10/2020 - 13:33:11 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0008 16/10/2020 - 13:33:15 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0111 16/10/2020 - 13:33:21 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0019 16/10/2020 - 13:33:35 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0138 16/10/2020 - 13:33:36 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0153 16/10/2020 - 13:33:46 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0022 16/10/2020 - 13:33:49 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0011 16/10/2020 - 13:33:54 12.889.035/0001-02 PROPOSTA ATUALIZADA.pdf
0023 16/10/2020 - 13:33:58 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0021 16/10/2020 - 13:33:59 12.889.035/0001-02 PROPOSTA ATUALIZADA.pdf
0024 16/10/2020 - 13:34:08 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0071 16/10/2020 - 13:34:09 12.889.035/0001-02 PROPOSTA ATUALIZADA.pdf
0196 16/10/2020 - 13:34:11 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0072 16/10/2020 - 13:34:17 12.889.035/0001-02 PROPOSTA ATUALIZADA.pdf
0197 16/10/2020 - 13:34:25 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0220 16/10/2020 - 13:34:37 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0076 16/10/2020 - 13:34:41 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0221 16/10/2020 - 13:34:44 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229242&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229245&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229246&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229247&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229250&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229251&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229260&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229261&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229263&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229264&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229267&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229268&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229271&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229273&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229274&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229275&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229276&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229277&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229278&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229279&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229280&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229281&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229282&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229283&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229284&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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Item Data/Hora Enviado Por Arquivo
0088 16/10/2020 - 13:34:57 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0229 16/10/2020 - 13:35:11 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0104 16/10/2020 - 13:35:15 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0231 16/10/2020 - 13:35:32 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0164 16/10/2020 - 13:35:34 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0167 16/10/2020 - 13:35:43 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0328 16/10/2020 - 13:35:53 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0177 16/10/2020 - 13:36:03 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0331 16/10/2020 - 13:36:11 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0191 16/10/2020 - 13:36:19 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0233 16/10/2020 - 13:36:36 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0234 16/10/2020 - 13:36:45 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0372 16/10/2020 - 13:36:54 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0373 16/10/2020 - 13:37:05 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0253 16/10/2020 - 13:37:07 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0257 16/10/2020 - 13:37:16 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0258 16/10/2020 - 13:37:24 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0384 16/10/2020 - 13:37:26 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0403 16/10/2020 - 13:37:37 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0283 16/10/2020 - 13:37:46 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0286 16/10/2020 - 13:37:55 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0425 16/10/2020 - 13:37:59 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0305 16/10/2020 - 13:38:11 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0435 16/10/2020 - 13:38:12 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0436 16/10/2020 - 13:38:22 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0437 16/10/2020 - 13:38:29 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0332 16/10/2020 - 13:38:49 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0497 16/10/2020 - 13:38:51 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0390 16/10/2020 - 13:39:02 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0498 16/10/2020 - 13:39:06 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0503 16/10/2020 - 13:39:21 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0499 16/10/2020 - 13:39:23 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0504 16/10/2020 - 13:39:32 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0530 16/10/2020 - 13:39:52 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0529 16/10/2020 - 13:39:55 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0533 16/10/2020 - 13:40:01 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0571 16/10/2020 - 13:40:09 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0565 16/10/2020 - 13:40:25 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0575 16/10/2020 - 13:40:28 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0572 16/10/2020 - 13:40:33 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0577 16/10/2020 - 13:40:43 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0581 16/10/2020 - 13:40:49 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0584 16/10/2020 - 13:40:57 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0597 16/10/2020 - 13:41:01 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0598 16/10/2020 - 13:41:09 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0622 16/10/2020 - 13:41:18 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0624 16/10/2020 - 13:41:27 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0629 16/10/2020 - 13:41:39 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0643 16/10/2020 - 13:41:52 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020.pdf
0644 16/10/2020 - 13:41:58 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0646 16/10/2020 - 13:42:07 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0664 16/10/2020 - 13:42:36 07.752.236/0001-23 1 - PROPOSTA FINAL.pdf
0069 16/10/2020 - 13:43:22 04.301.884/0001-75 PROPOSTA E HABILITAÇÃO.zip
0540 16/10/2020 - 13:49:29 06.106.005/0001-80 5 Proposta Comercial.pdf
0050 16/10/2020 - 13:50:42 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0064 16/10/2020 - 13:51:07 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0126 16/10/2020 - 13:51:25 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0082 16/10/2020 - 13:51:30 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0154 16/10/2020 - 13:51:44 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0292 16/10/2020 - 13:52:13 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0312 16/10/2020 - 13:52:39 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0152 16/10/2020 - 13:52:49 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229291&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229292&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229293&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229294&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229296&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229297&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229298&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229299&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229300&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229301&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229302&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229303&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229304&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229305&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229306&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229307&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229308&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229309&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229310&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229311&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229312&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229313&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229314&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229316&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229317&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229318&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229319&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229320&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229321&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229323&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229324&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229326&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229327&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229328&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229334&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229350&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229351&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229353&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229354&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229355&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229356&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229357&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229358&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229359&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229360&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229366&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229369&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229370&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229371&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229372&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229373&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229374&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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Item Data/Hora Enviado Por Arquivo
0379 16/10/2020 - 13:52:54 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0625 16/10/2020 - 13:53:00 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0176 16/10/2020 - 13:53:04 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0468 16/10/2020 - 13:53:09 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0619 16/10/2020 - 13:53:17 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0183 16/10/2020 - 13:53:23 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0532 16/10/2020 - 13:53:29 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0184 16/10/2020 - 13:53:38 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0602 16/10/2020 - 13:53:38 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0651 16/10/2020 - 13:53:46 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0601 16/10/2020 - 13:53:50 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0188 16/10/2020 - 13:53:52 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0672 16/10/2020 - 13:53:59 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0203 16/10/2020 - 13:54:13 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0574 16/10/2020 - 13:54:24 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0214 16/10/2020 - 13:54:34 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0536 16/10/2020 - 13:54:34 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0535 16/10/2020 - 13:54:42 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0534 16/10/2020 - 13:54:52 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0302 16/10/2020 - 13:55:06 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0520 16/10/2020 - 13:55:12 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0358 16/10/2020 - 13:55:27 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0519 16/10/2020 - 13:55:32 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0364 16/10/2020 - 13:55:45 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf
0449 16/10/2020 - 13:55:50 94.516.671/0001-53 PROPOSTA FINAL E RMS ANVISA.pdf

0653 16/10/2020 - 13:56:27 11.318.264/0001-04 Proposta atualizada Pe nº 06-
2020_20201016_135452.pdf

0004 19/10/2020 - 13:20:29 04.071.245/0001-60 PROPOSTA READEQUADA MAIS RMS PE 006 2020.pdf
0001 19/10/2020 - 13:31:01 03.652.030/0001-70 ITENS 2 COLOCADO.zip
0589 19/10/2020 - 13:42:28 94.271.293/0001-95 PROPOSTA ATUALIZADA.pdf
0005 19/10/2020 - 14:08:17 00.802.002/0001-02 Readequada.zip
0007 19/10/2020 - 15:43:37 20.590.555/0001-48 cirenor.zip
0006 19/10/2020 - 16:44:49 04.889.315/0001-92 PPROPOSTA FINAL E DOCS.rar
0008 19/10/2020 - 16:58:05 20.657.155/0001-02 PROPOSTA FINAL E REGISTROS.pdf
0002 19/10/2020 - 17:18:37 73.856.593/0001-66 PROPOSTA 19-10.pdf
0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 PROPOSTA.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00
16. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (SOMALGIN
CARDIO) VAL 02-2023 - HORTOLÂNDIA -
NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00
17. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 325MG (SOMALGIN
CARDIO) VAL 02-2023 - HORTOLÂNDIA -
NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 26. VALRPOATO DE SÓDIO 100ML (GENÉRICO) VAL
12-2021 - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 28. ADRENALINA INJ (ADREN) VAL 06-2023 -
NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 31. ÁGUA 10ML (FARMACE ÁGUA PARA INJEÇÃO) VAL
03-2025 - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 35. ALBENDAZOL FR (GENÉRICO) VAL 06-2026.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 37. ALENDRONATO DE SODIO (ENDROSTAN) VAL 12-
2023.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 56. AMIODARONA 50MG-ML 3ML (GENERICO) VAL 08-
2025.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 99. PENICILINA 600.000UI PÓ S-DIL (BEPEBEN) VAL
05-2021 - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 127. HIOSCINA COMPOSTA CP (BELSPAN) VAL 08-
2025.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 134. CAPTOPRIL 25MG (CAPOX) VAL 01-2023.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 139. CARBAMAZEPINA FR (GENÉRICO) VAL 11-2025 -
NACIONAL - BP HIPOL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 163. CEFALOITNA (CEFARISTON) VAL 03-2029).pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 193. CLOMIPRAMINA 10MG CP (CLO) VAL 09-2022 -
SÃO BERNARDO DO CAMPO - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 195. CLOMIPRAMINA 75MG CP (CLO) VAL 09-2022 -
SÃO BERNARDO DO CAMPO - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 211. CLORETO DE SÓDIO + BENZALCÔNIO
(NASOLIVE) VAL 06-04-2028.pdf

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229377&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229378&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229380&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229381&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229397&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=229402&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231285&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231286&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231287&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231288&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231289&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231291&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231292&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231293&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231294&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231295&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=231296&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2


22/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata Parte 5

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte5_126559.html 7/105

Item Data/Hora Enviado Por Arquivo

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 213. CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML (CLORETO DE
SÓDIO) VAL 09-2023 - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 222. CLORPROMAZINA 5MG-ML 5ML (GENÉRICO) VAL
01-2025.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 239. COMPLEXO B (HYPLEX B) VAL 03-2024.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 245. DEXAMETASONA INJ (GENÉRICO) VAL 03-2025 -
NACIONAL..pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 246. DEXAMETASONA 2MG-ML 1ML(GENERICO) VAL
12-2020.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 248. DEXAMETASONA CR (GENÉRICO) VAL 06-
2024.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 266. DICLOFENACO SODICO 25MG-ML 3ML
(DICLOFARMA) VAL 02-2021 - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 280. DIPIRONA 500MG-ML 2ML (DIPIFARMA) VAL 03-
2021 - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 287. DOPAMINA (GENÉRICO) VAL 01-2023.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 299. ADRENALINA INJ (ADREN) VAL 06-2023 -
NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 316. ESPIRONOLACTONA 25MG (ALDOSTERIN) 04-
2022 - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 341. FLUOXETINA CAPS (GENERICO) VAL 10-2021 -
NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 353. GENTAMICINA 40MG-ML 1ML (GENÉRICO) VAL
01-2022.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 357. GLIBENCLAMIDA (GLICONIL) VAL 12-2025.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 389. HIDROCORTISONA 500MG INJ (ANDROCORTIL)
VAL 04-2025 - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 421. REGISTRO LACTULOSE (LACTULOSE)
ALIMENTO.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 432. CARBIDOPA + LEVODOPA (CARBIDOL) VAL 09-
2027.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 447. LIDOCAÍNA 2% S-V 20ML (GENÉRICO) VAL 07-
2021.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 448. LIDOCAÍNA 2% C-V 20ML (HYPOCAÍNA) VAL 09-
2022 - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 454. LORATADINA CP (LORASLIV) VAL 08-2021.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 478. METOCLOPRAMIDA CP (PLABEL) VAL 02-2028 -
NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 480. METOCLOPRAMIDA INJ (NOPROSIL) VAL 03-2023
- NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 488. METRONIDAZOL 5MG-ML 100ML (NIDAZOFARMA)
VAL 07-2025.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 494. MIDAZOLAM 5MG 5ML INJ (GENERICO) VAL 06-
2022 - NACIONAL.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 525. OLEO MINERAL 100ML (OLEO MINERAL 100%)
NOT SIMP VAL 14-03-2022.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 576. PROMETAZINA INJ (PROMETAZOL) VAL 10-
2022.pdf

0016 19/10/2020 - 17:41:04 06.294.126/0001-00 631. SULFA + TRI 50ML SUSP ORAL (GENERICO) VAL
06-2023 - NACIONAL.pdf

0020 19/10/2020 - 18:11:52 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (19.10.2020).pdf

0020 19/10/2020 - 18:11:52 67.729.178/0004-91 LOTE0000_ITEM0020_022684_FOLINAC.pdf
0020 19/10/2020 - 18:11:52 67.729.178/0004-91 Cr-Alessandra, Joyce e Rafael.pdf
0014 20/10/2020 - 08:16:00 21.227.039/0001-16 PROPOSTA REAJUSTADA.pdf
0050 20/10/2020 - 10:16:14 82.225.947/0001-65 Proposta A.G.Kienen.zip
0008 20/10/2020 - 10:17:49 20.657.155/0001-02 PROPOSTA ATUALIZADA_assinado.pdf
0589 20/10/2020 - 10:53:24 94.271.293/0001-95 REGISTRO ITEM 589 - 590.pdf
0161 20/10/2020 - 10:54:21 05.439.635/0004-56 doc03654120201020135258.pdf
0419 20/10/2020 - 11:20:11 12.418.191/0001-95 AF-AFE-CORRELATOS venc 07-10-2021.pdf

0419 20/10/2020 - 11:20:11 12.418.191/0001-95 ATESTADO CAMBORIU rec. firma Venc 14-09-
2021.pdf

0419 20/10/2020 - 11:20:11 12.418.191/0001-95 CIRENOR 6-2020.pdf
0419 20/10/2020 - 11:20:11 12.418.191/0001-95 IVERMECTINA reg anv 11-25.pdf
0419 20/10/2020 - 11:20:11 12.418.191/0001-95 SICAF venc 31-10-2020.pdf
0011 20/10/2020 - 11:30:29 28.093.678/0001-85 Documentos.zip
0094 20/10/2020 - 11:51:37 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL+REGISTROS PE 06.zip
0073 20/10/2020 - 13:19:13 13.485.130/0001-03 PROPOSTA COM INCLUSÃO DE ALGUNS ITENS.pdf
0073 20/10/2020 - 13:19:13 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 74.pdf
0073 20/10/2020 - 13:19:13 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 439.pdf
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Item Data/Hora Enviado Por Arquivo
0073 20/10/2020 - 13:19:13 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 445.pdf
0073 20/10/2020 - 13:19:13 13.485.130/0001-03 REGISTRO ITEM 518.pdf
0438 20/10/2020 - 13:34:12 81.706.251/0001-98 PROPOSTA FINAL.pdf
0058 20/10/2020 - 13:39:24 44.734.671/0001-51 Prop. Read. PE 006_2020 Atualizada.pdf
0145 20/10/2020 - 14:18:36 22.862.531/0001-26 CIRENOR PE 006-2020.zip
0079 20/10/2020 - 14:38:22 29.614.830/0001-90 PROPOSTA FINAL CIRENOR.pdf
0006 20/10/2020 - 15:34:10 04.889.315/0001-92 PPROPOSTA FINAL E DOCS.rar
0046 20/10/2020 - 15:34:28 15.068.089/0001-03 CIRENOR.pdf
0081 20/10/2020 - 15:43:10 76.386.283/0001-13 PROPOSTA AJUSTADA CIRENOR PE 006-2020.pdf
0562 20/10/2020 - 16:51:06 25.279.552/0001-01 PROPOSTA FINAL CIRENOR.pdf

0173 20/10/2020 - 17:21:05 09.676.256/0001-98 CIRENOR ELET 06-2020 READEQUADA -
MEDICAMENTOS DE AZ.pdf

0016 20/10/2020 - 17:23:43 06.294.126/0001-00 PROPOSTA ATUALIZADA.pdf
0016 21/10/2020 - 09:00:57 06.294.126/0001-00 PROPOSTA ATUALIZADA .pdf
0075 21/10/2020 - 09:35:03 00.802.002/0001-02 Proposta Readequada 21.10.2020.PDF
0081 21/10/2020 - 10:36:28 76.386.283/0001-13 PROPOSTA AJUSTADA PE 06-2020 CIRENOR.pdf
0005 21/10/2020 - 10:39:06 00.802.002/0001-02 Proposta Readequada 21.10.2020.PDF
0044 21/10/2020 - 10:42:53 04.372.020/0001-44 CIRENOR.zip
0306 21/10/2020 - 10:48:03 73.665.598/0001-01 Proposta Comercial - Yumifarma.zip
0258 21/10/2020 - 10:56:25 21.515.353/0001-02 0000 PROPOSTA FINAL ATUALIZADA.pdf

0020 21/10/2020 - 11:10:01 67.729.178/0004-91 CONSORCIO INTER. DA REGIÃO NORDESTE DO RS -
CIRENOR PE 006.2020 VENCIDOS (21.10.2020).pdf

0306 21/10/2020 - 13:24:44 73.665.598/0001-01 Proposta Comercial - Yumifarma.zip
0086 21/10/2020 - 13:34:59 06.294.126/0001-00 PROP ATUALIZADA.pdf
0054 21/10/2020 - 13:42:38 31.905.076/0001-90 PROPOSTA FINAL CIRENOR ATUALIZADA.pdf
0081 21/10/2020 - 14:00:28 76.386.283/0001-13 REGISTROS- CIRENOR.pdf
0081 21/10/2020 - 14:25:12 76.386.283/0001-13 CIRENOR.pdf
0094 21/10/2020 - 14:44:54 02.520.829/0001-40 PROPOSTA FINAL+REGISTROS PE 06.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:06 Vanessa 0000 ANVISA

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:58 Vanessa Venturini 18430975837 - - - CPF

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:58 Vanessa Venturini - - 11/11/2019 - Contrato Social

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
10:52

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 01

Secretaria Especial
de
Desburocratização,
Gestão e

01/10/2020 01/11/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:02

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 2.270, DIARIO OFICIAL 18/07/2014 22/06/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:03

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 01 SUS - Sistema Único

de Saúde 25/09/2020 25/09/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:04

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 15305878/2020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

03/07/2020 29/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:04

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 2020091901435994636307 CX FEDERAL 07/10/2020 06/11/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:05

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel -

MINISTÉRIO DA
FAZENDA Secretaria
da Receita Federa

30/09/2020 29/03/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=232563&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=232564&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=232578&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=232901&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=232982&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=232985&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=233342&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=233427&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=233717&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=233718&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=233726&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=233743&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=233756&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=233869&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=234148&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=234191&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=234215&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=234276&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=234338&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=234344&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925255&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931190&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931188&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899619&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899627&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899632&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899635&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:05

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 0015477577

ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA
FAZENDA

14/09/2020 12/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:06

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel - PM DE BARÃO DE

COTEGIPE 03/07/2020 24/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:06

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel - PM DE BARÃO DE

COTEGIPE 03/07/2020 24/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:06

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 01

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

07/11/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:07

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 03652030000170 CONSULTA CNPJ 16/09/2020 - CNPJ

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:07

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel - - 11/11/2019 - Contrato Social

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:07

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel - - 11/11/2019 - Contrato Social

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:07

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 67048129034-16252225053 - - - CPF

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:07

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 67048129034-16252225053 - - - CPF

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

07/10/2020 -
11:08

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 5051132966-1021870736 SSP RS 07/07/2014 - RG

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
09:40

Mariluce Oliveira
de Souza 05439635000456 Ministério da

Economia 18/12/2019 18/12/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
09:48

Mariluce Oliveira
de Souza 05439635000456 MS 08/10/2020 08/12/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
09:50

Mariluce Oliveira
de Souza 1213392 MS 19/05/2014 19/05/2025

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
09:54

Mariluce Oliveira
de Souza 1055622 MS 09/05/2003 09/05/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
09:54

Mariluce Oliveira
de Souza - - - - Atestado

CIRENOR

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
09:56

Mariluce Oliveira
de Souza 14708952 TJ 24/06/2020 20/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
09:57

Mariluce Oliveira
de Souza 2020092301421253967781 CEF 23/09/2020 22/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
09:58

Mariluce Oliveira
de Souza - Receita Federal 27/08/2020 23/02/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899644&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899651&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899652&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899658&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899661&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899664&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899672&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899673&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=899676&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=906815&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=906902&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=906928&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=906959&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=906966&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=906974&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=906978&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=906984&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


22/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata Parte 5

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte5_126559.html 10/105

Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
09:59

Mariluce Oliveira
de Souza 20014010620903 Sec Estado 28/08/2020 27/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
10:00

Mariluce Oliveira
de Souza - Sec Municipal 30/09/2020 29/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
10:01

Mariluce Oliveira
de Souza 7653199 TJ 31/08/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
10:02

Mariluce Oliveira
de Souza 05439635000456 Receita Federal 20/08/2020 - CNPJ

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
10:11

Mariluce Oliveira
de Souza - - 22/05/2019 - Contrato Social

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
10:12

Mariluce Oliveira
de Souza 82485747768 - - - CPF

Antibióticos do Brasil
Ltda

08/10/2020 -
10:12

Mariluce Oliveira
de Souza 044217917 Detran 01/06/2012 - RG

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:37

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

- CIRENOR 13/08/2020 02/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:37

FELIPE CELLA
BASEGGIO 2020093005555197259483 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 30/09/2020 29/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:37

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

006/2020 CIRENOR 28/09/2020 28/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
13:36

FABIO EMANUEL
REBONATTO 92669807

INSTITUTO DE
IDENTIFICAÇÃO DO
PARANÁ

04/08/2014 - RG

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
13:37

FABIO EMANUEL
REBONATTO 04697363990 - - - CPF

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
13:37

FABIO EMANUEL
REBONATTO 1 COMARCA DE PATO

BRANCO 30/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
13:37

FABIO EMANUEL
REBONATTO - - 31/07/2020 - Contrato Social

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
13:38

FABIO EMANUEL
REBONATTO 28093678000185 Junta Comercial do

Estado do Paraná 07/10/2020 - CNPJ

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
13:38

FABIO EMANUEL
REBONATTO - MUNICIPIO DE PATO

BRANCO 07/10/2020 07/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
13:39

FABIO EMANUEL
REBONATTO 1 RECEITA ESTADUAL 07/10/2020 04/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
13:39

FABIO EMANUEL
REBONATTO - RECEITA FEDERAL 07/10/2020 05/04/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
13:40

FABIO EMANUEL
REBONATTO 1 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 30/09/2020 26/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
13:42

FABIO EMANUEL
REBONATTO 1 SICAF 08/10/2020 25/11/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
13:46 Wilson Valentina NA ANVISA 15/09/2020 15/09/2050

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
13:47 Wilson Valentina 50111329 PREFEITURA DE

PORTO ALEGRE 22/11/2019 22/11/2050

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
13:48 Wilson Valentina 209739582020 JUSTIÇA DO

TRABALHO 26/08/2020 21/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=906990&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=906999&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=907005&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=907009&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=907064&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=907069&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=907075&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928284&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928283&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928278&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908468&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908470&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908473&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908478&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908482&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908491&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908503&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908510&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908529&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908571&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908593&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908599&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
13:48 Wilson Valentina 2020092101581613335750 CEF 24/09/2020 20/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
13:49 Wilson Valentina - MINISTÉRIO DA

FAZENDA 20/05/2020 16/11/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
13:50 Wilson Valentina 0015430827 RECEITA ESTADUAL 02/09/2020 31/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
13:50 Wilson Valentina - 0CEE894E968B 23/09/2020 22/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
13:55 Wilson Valentina 0001085580573 PODER JUDICIARIO 24/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:25

Carlos Eduardo
Silva Cabreira 022511369-94

Secretaria de Estado
da Fazenda Receita
Estadual d

31/08/2020 30/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:15

Carlos Eduardo
Silva Cabreira 39153203 SSP/PR 31/03/2016 - RG

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:17

Carlos Eduardo
Silva Cabreira 71880143965 - - - CPF

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
14:17 Wilson Valentina 04071245000160

REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

28/07/2020 - CNPJ

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
14:17 Wilson Valentina - - 06/07/2020 - Contrato Social

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
14:18 Wilson Valentina 00094550000 - - - CPF

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
14:18 Wilson Valentina 2079446155 SJS 18/02/2000 - RG

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:21

Carlos Eduardo
Silva Cabreira 75014167000100

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

10/09/2020 - CNPJ

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:22

Carlos Eduardo
Silva Cabreira 75155267000157

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL COMARCA DE
CURITIBA

09/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
14:23 Wilson Valentina NA MINISTÉRIO DA

ECONOMIA 08/10/2020 20/10/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:24

Carlos Eduardo
Silva Cabreira -

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE C

25/09/2020 22/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:38

Carlos Eduardo
Silva Cabreira - Secretaria da Receita

Federal do Brasil 03/08/2020 30/01/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:39

Carlos Eduardo
Silva Cabreira 2020092202560526261770 Caixa Econômica

Federal 22/09/2020 21/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:40

Carlos Eduardo
Silva Cabreira 15419431/2020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

06/07/2020 01/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908613&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908623&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908638&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908654&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908701&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909048&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908947&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908953&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908958&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=908987&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909000&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909019&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909032&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909155&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909185&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:50

Carlos Eduardo
Silva Cabreira 1017952 Agência Nacional de

Vigilância Sanitária 25/06/2014 01/01/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:51

Carlos Eduardo
Silva Cabreira 1205702 Agência Nacional de

Vigilância Sanitária 18/08/2014 01/01/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

08/10/2020 -
14:54

Carlos Eduardo
Silva Cabreira 75.014.167/0001-00

Sistema de
Cadastramento
Unificado de
Fornecedores

08/10/2020 27/11/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
15:05

FABIO EMANUEL
REBONATTO 1 VIGILÂNCIA

SANITARIA 08/10/2020 08/01/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
15:05

FABIO EMANUEL
REBONATTO 1 ANVISA 15/06/2020 15/06/2022

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
16:58 GUERRA --- ---

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
16:58 GUERRA --- ---

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
16:59 GUERRA --- ---

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
16:59 GUERRA --- ---

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
17:00 GUERRA --- ---

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
17:02 GUERRA - ---

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
17:02 GUERRA --- ---

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
17:02 GUERRA - ---

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
17:03 GUERRA --- --- -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
17:03 GUERRA --- --- - CNPJ

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909364&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909395&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909482&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=909656&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911371&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911380&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911398&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911407&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911420&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911463&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911472&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911477&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911483&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911492&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
17:03 GUERRA - - - Contrato Social

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
17:03 GUERRA --- - - - CPF

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

08/10/2020 -
17:07

FABIO EMANUEL
REBONATTO 1 ANVISA 08/10/2020 31/12/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Empresa CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

08/10/2020 -
17:26 GUERRA --- ---

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

08/10/2020 -
17:30

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel 01 ANVISA 01/01/2020 01/01/2024

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:25 Brian 56475241091 - - - CPF

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:24 Brian 1021835242 CARTEIRA NACIONAL

DE HABILITAÇÃO 12/01/2018 - RG

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:27 Brian - - 16/03/2020 - Contrato Social

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:28 Brian 00.088.317/0001-21 CADASTRO NACIONAL

DA PESSOA JURÍDICA 25/09/2020 - CNPJ

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:31 Brian 1e88f7d6517551f04255d2610ab1884b PODER JUDICIÁRIO 22/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:33 Brian -

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

25/09/2020 24/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:34 Brian 0025241529 RECEITA ESTADUAL 08/09/2020 06/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:36 Brian - Secretaria da Receita

Federal do Brasil 23/09/2020 22/03/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:37 Brian 2020092800422698651439 Caixa Econômica

Federal 05/10/2020 27/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:39 Brian 24306045/2020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

25/09/2020 23/03/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911498&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911501&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911573&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911878&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=911929&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915687&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915684&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915698&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915704&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915721&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915729&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915732&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915736&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915744&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915757&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:41 Brian 1.03.777-3 DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO 17/11/2014 14/10/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:42 Brian 1.10907.1 DIÁRIO OFICIAL DA

UNIÃO 11/08/2014 14/10/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
13:46 Brian 00.088.317/0001-21 SICAF 05/10/2020 28/05/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Victória Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda.

09/10/2020 -
14:12 Brian S/N ANVISA 14/10/2020 31/12/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

09/10/2020 -
14:30

Carlos Eduardo
Silva Cabreira - - 25/06/2020 - Contrato Social

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:31

Renata
Casagrande
Galiotto

05.782.733/0001-49 SICAF 08/10/2020 07/10/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:32

Renata
Casagrande
Galiotto

0 ANVISA 14/04/2014 31/12/9999

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:33

Renata
Casagrande
Galiotto

0 ANVISA 10/06/2014 31/12/9999

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:50 Jéssica 1376226

AGÊNCIA NACIONAL
DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

23/10/2019 21/10/2020

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:54 Jéssica 04.889.315/0001-92

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

11/09/2020 - CNPJ

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:38

Renata
Casagrande
Galiotto

0 ANVISA 09/10/2020 31/12/9999

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:41

Renata
Casagrande
Galiotto

8043627945 SSP/RS 03/11/2008 - RG

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:41

Renata
Casagrande
Galiotto

488.351.100-68 - - - CPF

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:43

Renata
Casagrande
Galiotto

- - 24/04/2019 - Contrato Social

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:43

Renata
Casagrande
Galiotto

05.782.733/0001-49 CADASTRO NACIONAL
DA PESSOA JURÍDICA 09/09/2020 - CNPJ

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915776&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915804&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=915865&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916171&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916358&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916364&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916378&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916387&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916603&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916644&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916472&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916516&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916520&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916541&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916551&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:44

Renata
Casagrande
Galiotto

49f949f38bd3582bc757262988956e50 PODER JUDICIÁRIO 23/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:44

Renata
Casagrande
Galiotto

-
SECRETARIA
MUNICIPAL DA
GESTÃO FINANCEIRA

18/08/2020 16/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:45

Renata
Casagrande
Galiotto

0015409003 RECEITA ESTADUAL 28/08/2020 26/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:45

Renata
Casagrande
Galiotto

-
PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA
NACIONAL

31/08/2020 27/02/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:46

Renata
Casagrande
Galiotto

2020100402312821775136 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL 05/10/2020 02/11/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:47

Renata
Casagrande
Galiotto

21200986/2020 PODER JUDICIÁRIO 31/08/2020 26/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Ciamed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

09/10/2020 -
14:48

Renata
Casagrande
Galiotto

- - - - Atestado
CIRENOR

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:49 Jéssica 01 MINISTÉRIO DA

ECONOMIA 07/10/2020 07/12/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:50 Jéssica 20494127/2020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA
TRABALHISTA

20/08/2020 15/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:51 Jéssica 2020092700423058980648 CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL 05/10/2020 26/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:52 Jéssica - MINISTÉRIO DA

FAZENDA 07/08/2020 03/02/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:52 Jéssica 200140102897037

SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA

26/08/2020 25/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:53 Jéssica -

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CHAPECÓ

09/09/2020 08/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:53 Jéssica 7737630 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DE SANTA CATARINA 22/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:54 Jéssica - - 21/08/2020 - Contrato Social

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:54 Jéssica 18263364949 - - - CPF

S & R Distribuidora
Ltda

09/10/2020 -
14:55 Jéssica 3450055 IGP SC 09/07/2018 - RG

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

09/10/2020 -
14:58

Carlos Eduardo
Silva Cabreira 75014167000100 ANVISA 09/10/2020 31/12/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:47 Erasmo Rigo 9526779/2020 PODER JUDICIARIO 22/04/2020 18/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:48 Erasmo Rigo 2020100201014393850920 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 02/10/2020 31/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:39

Renata
Casagrande
Galiotto

05782733000300 SICAF 05/10/2020 23/10/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916561&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916567&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916572&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916574&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916576&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916582&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916586&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916594&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916605&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916616&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916622&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916628&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916634&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916641&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916657&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916668&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=916712&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923569&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923576&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917359&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:45

Renata
Casagrande
Galiotto

0 ANVISA 09/10/2020 31/12/9999

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:46

Renata
Casagrande
Galiotto

0 ANVISA 14/04/2014 31/12/9999

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:47

Renata
Casagrande
Galiotto

0 ANVISA 07/10/2019 31/12/9999

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:47 Juliano Rabaioli - - - - Atestado

CIRENOR

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:48

Renata
Casagrande
Galiotto

21201092/2020 PODER JUDICIÁRIO 31/08/2020 26/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:48

Renata
Casagrande
Galiotto

2020100402312821775136 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL 05/10/2020 02/11/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:49

Renata
Casagrande
Galiotto

-
PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA
NACIONAL

31/08/2020 27/02/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:49

Renata
Casagrande
Galiotto

200140101630096 SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA 24/08/2020 23/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:50

Renata
Casagrande
Galiotto

-
SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

05/10/2020 04/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:50

Renata
Casagrande
Galiotto

7756473 PODER JUDICIÁRIO 25/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:51

Renata
Casagrande
Galiotto

05782733000300 CADASTRO NACIONAL
DA PESSOA JURÍDICA 09/09/2020 - CNPJ

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:51

Renata
Casagrande
Galiotto

- - 24/04/2019 - Contrato Social

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:51

Renata
Casagrande
Galiotto

488.351.100-68 - - - CPF

CIAMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
- FILIAL

09/10/2020 -
15:51

Renata
Casagrande
Galiotto

8043627945 SSP/RS 03/11/2008 - RG

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:02 Airton Cadore 24603 SICAF 21/09/2020 31/05/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:04 Airton Cadore 1.18.162-7 ANVISA/DOU 11/02/2019 11/02/2022

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917448&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917464&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917474&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917476&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917489&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917495&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917503&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917511&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917521&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917529&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917536&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917539&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917545&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917554&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917710&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917730&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:08 Airton Cadore 8.13.205-1 (WL419091H37M) DIVERSOS 18/01/2016 18/01/2022

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:09 Airton Cadore 23196995/2020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

11/09/2020 09/03/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:10 Airton Cadore 2020092003173201172870 CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL 21/09/2020 19/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:11 Airton Cadore - Secretaria da Receita

Federal do Brasil 11/09/2020 10/03/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:11 Airton Cadore 0015519009

SECRETARIA DA
FAZENDA RECEITA
ESTADUAL

21/09/2020 19/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:12 Airton Cadore -

PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARÃO
DE COTEGIPE

01/09/2020 28/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:13

Acácio Everton
Lisoski a3990420ababc6e05a1cfe72114b2836 PODER JUDICIÁRIO 09/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:14

Acácio Everton
Lisoski 22.862.531/0001-26

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

05/10/2020 - CNPJ

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:15

Acácio Everton
Lisoski - - 11/09/2017 - Contrato Social

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:15

Acácio Everton
Lisoski 021.847.330-32 - - - CPF

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
16:16

Acácio Everton
Lisoski 3092167919 SJS II RS 18/12/2018 - RG

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

09/10/2020 -
17:36 Airton Cadore DIVERSOS ANVISA 02/08/1994 01/08/2029

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

11/10/2020 -
22:51 RAFAEL CELLA 04372020000144 SICAF 11/10/2020 31/12/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

11/10/2020 -
22:54 RAFAEL CELLA 04372020000144 ANVISA 11/10/2020 11/10/2050

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:04

ademar paulo
schuster 3117695068 CIRENOR 31/12/2020 - RG

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:04

ademar paulo
schuster 04240961025 - - - CPF

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:05

ademar paulo
schuster - - 06/08/2019 - Contrato Social

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917764&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917782&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917795&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917819&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917827&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917845&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917857&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917866&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=917891&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=918904&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=920083&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=920084&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921843&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921845&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921853&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:06

ademar paulo
schuster 94516671000153 MINISTÉRIO DA

FAZENDA 05/10/2020 - CNPJ

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:08 lifecenter02 212270390000116 CADASTRO NACIONAL

DA PESSOA JURÍDICA 02/10/2020 - CNPJ

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:08

ademar paulo
schuster 94516671000153 MINISTÉRIO DA

ECONOMIA 14/10/2020 17/11/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:08 lifecenter02 - - 31/12/2019 - Contrato Social

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:09 lifecenter02 04073458922 - - - CPF

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:09 lifecenter02 00004042790 SSPSC 19/06/1996 - RG

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:10 lifecenter02 c05ab52259806f33d4005a29dd496754 PODER JUDICIÁRIO RS 05/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:11 lifecenter02 -

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ERECHIM

02/10/2020 31/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:12 lifecenter02 0015580106 SECRETARIA DA

FAZENDA RS 02/10/2020 30/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:14 Simone 94516671000153 ANVISA E DOU 14/10/2020 31/12/2020

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:15 Simone 94516671000153 ANVISA E DOU 14/10/2020 31/12/2020

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:16

ademar paulo
schuster 94516671000153 PODER JUDICIÁRIO 05/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:17 lifecenter02 - MINISTÉRIO DA

FAZENDA 02/10/2020 31/03/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:18 lifecenter02 2020092700502688763186 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 02/10/2020 26/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:19 lifecenter02 25027305/2020 JUSTIÇA DO

TRABALHO 02/10/2020 30/03/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:19

ademar paulo
schuster -

SECRETÁRIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

17/09/2020 17/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:20

ademar paulo
schuster 0015545684 RECEITA ESTADUAL 25/09/2020 23/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:22

ademar paulo
schuster - MINISTÉRIO DA

FAZENDA 05/08/2020 01/02/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:23 lifecenter02 1.13.891-3 ANVISA E DOU 20/07/2020 20/07/2022

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:23

ademar paulo
schuster 2020092101565682601836 CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL 25/09/2020 20/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921862&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921880&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921881&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921884&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921887&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921894&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921903&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921919&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921928&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921948&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921957&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921971&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921987&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=921993&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922007&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922012&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922019&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922034&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922047&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:24 lifecenter02 SEM NUMERO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ERECHIM

28/08/2020 28/08/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Cirurgica Santa Cruz
Com. Prod. Hosp.
Ltda.

13/10/2020 -
08:25

ademar paulo
schuster 16013449/2020

PODER JUDICIÁRIO -
JUSTIÇA DO
TRABALHO

14/07/2020 09/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:32 lifecenter02 SEM NUMERO ANVISA 01/01/2020 01/01/2022

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
08:33 lifecenter02 SEM NUMERO SICAF 13/10/2020 13/12/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
08:43

Jorge Augusto
Belin Soligo - - 09/02/2018 - Contrato Social

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
08:44

Jorge Augusto
Belin Soligo 82225947000165 RECEITA FEDERAL 06/10/2020 - CNPJ

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
08:45

Jorge Augusto
Belin Soligo 1 RECEITA FEDERAL 22/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
08:48

Jorge Augusto
Belin Soligo - PREFEITURA DE PATO

BRANCO 05/10/2020 04/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
08:48

Jorge Augusto
Belin Soligo 022716230-62 RECEITA ESTADUAL 05/10/2020 04/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
08:49

Jorge Augusto
Belin Soligo - RECEITA FEDERAL 05/10/2020 03/04/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
08:51

Jorge Augusto
Belin Soligo 25296298/2020 JUNTA COMERCIAL DO

PARANÁ 05/10/2020 02/04/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
08:52

Jorge Augusto
Belin Soligo 1.14.813-1 ANVISA 21/09/2020 21/09/2022

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
08:54

Jorge Augusto
Belin Soligo 1.14.812-7 ANVISA 21/09/2020 21/09/2022

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:05

Luiz Augusto
Varnier - - 05/07/2019 - Contrato Social

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:06 Anselmo da Silva 11.3.1 SICAF 17/09/2020 17/10/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:06

Luiz Augusto
Varnier 76386283000113 - 07/10/2020 - CNPJ

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922060&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922117&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922130&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922202&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922221&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922262&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922286&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922300&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922309&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922324&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922346&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922359&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922470&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922478&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922479&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:08 Anselmo da Silva 11.3.4 ANVISA 13/10/2020 17/02/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:08 Anselmo da Silva 11.3.4 ANVISA 29/02/2020 13/05/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:09 Anselmo da Silva 11.3.4 ANVISA 29/02/2020 12/03/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
09:09

Jorge Augusto
Belin Soligo 1 RECEITA FEDERAL 13/10/2020 17/09/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:10

Luiz Augusto
Varnier - - 21/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

TOP NORTE
COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI -
ME

13/10/2020 -
09:10 Airton Cadore - - - - Atestado

CIRENOR

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:10

Luiz Augusto
Varnier - PREFEITURA 07/10/2020 07/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:10 Anselmo da Silva 11.3.2 Justiça do Trabalho 25/08/2020 20/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:10 Anselmo da Silva 11.3.2 Justiça do Trabalho 25/08/2020 20/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:16

Luiz Augusto
Varnier - ANVISA 28/09/2020 31/12/2020

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:11 Anselmo da Silva 11.3.2 Caixa Econômica 05/10/2020 03/11/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:12

Luiz Augusto
Varnier 022742169-54 SECRETARIA DA

FAZENDA 08/10/2020 07/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:13

Luiz Augusto
Varnier - - 28/09/2020 27/03/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:13 Willian Barreto 2020 ANVISA 13/10/2020 13/10/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:13 Anselmo da Silva - Fazenda Nacional 21/07/2020 17/01/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922497&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922510&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922515&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922518&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922526&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922530&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922539&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922544&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922545&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922616&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922552&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922560&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922569&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922570&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922572&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:13 Anselmo da Silva 11.3.2 FAZENDA DE SÃO

PAULO 21/07/2020 21/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:13 Willian Barreto 2020 ANVISA 13/10/2020 13/10/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:13

Luiz Augusto
Varnier 2020092700362737273206 CAIXA 28/09/2020 26/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:14 Anselmo da Silva - Prefeitura de

Indaiatuba 05/10/2020 05/11/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:14 Willian Barreto 2020 JUSTIÇA DO

TRABALHO 13/10/2020 17/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:14

Luiz Augusto
Varnier 21522311/2020 JUSTIÇA DO

TRABALHO 03/09/2020 01/03/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:15 Willian Barreto 2020 CAIXA 13/10/2020 20/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:15 Anselmo da Silva 11.3.3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO

01/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:15 Willian Barreto - RECEITA FEDERAL 13/10/2020 13/03/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:15 Anselmo da Silva 11.3.2 Fazenda Nacional 30/09/2020 - CNPJ

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:16 Anselmo da Silva - - 27/08/2019 - Contrato Social

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:16 Willian Barreto 2020 RECEITA ESTADUAL 13/10/2020 15/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:16 Anselmo da Silva 11.3.2 - - - CPF

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:16 Willian Barreto - PREFEITURA

FRANCISCO BELTRAO 13/10/2020 16/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

TECHPHARMA
HOSPITALAR
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI

13/10/2020 -
09:16 Anselmo da Silva 11.3.2 SESP/PR 29/02/2020 - RG

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:16

Luiz Augusto
Varnier - ANVISA 28/09/2020 31/12/2020

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:17 Willian Barreto 2020 CARTORIO

DISTRIBUIDOR 22/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:17

Luiz Augusto
Varnier - - - - CPF

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:17 Willian Barreto 20.590.555/0001-48 RECEITA FEDERAL 06/10/2020 - CNPJ

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922578&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922580&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922582&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922586&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922588&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922593&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922596&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922597&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922601&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922603&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922611&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922615&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922621&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922622&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922623&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922634&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922638&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922641&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:18 Willian Barreto - - 13/10/2020 - Contrato Social

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:18 Willian Barreto 050.166.999-09 - - - CPF

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:20 Willian Barreto 9072824-5 sesp 13/10/2020 - RG

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:46

Alexandre Magno
Barea - - 23/08/2013 - Contrato Social

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:45

Alexandre Magno
Barea 1348513000103

REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

09/10/2020 - CNPJ

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:23

Luiz Augusto
Varnier - - 13/10/2020 31/12/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:24 Willian Barreto - - - - Atestado

CIRENOR

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:44 Erasmo Rigo 73665598000101 ANVISA 13/10/2020 13/10/2022

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:29

Alexandre Magno
Barea 1348513000103 ministério da

econimia 13/10/2020 13/11/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:30

Alexandre Magno
Barea 1348513000103 anvisa 04/02/2019 01/01/2022

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
09:30

Jorge Augusto
Belin Soligo - - - - Atestado

CIRENOR

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:31

Alexandre Magno
Barea 1348513000103 anvisa 04/02/2019 01/01/2022

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:32 Willian Barreto 2020 PREFEITURA

FRANCISCO BELTRAO 13/10/2020 13/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:35

Alexandre Magno
Barea 20634090/2020 JUSTIÇA DO

TRABALHO 21/08/2020 16/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:35

Luiz Augusto
Varnier - - 13/10/2020 - RG

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:37

Alexandre Magno
Barea 2020093005423324642757 CEF 05/10/2020 29/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:39

Alexandre Magno
Barea - MINISTÉRIO DA

FAZENDA 06/08/2020 02/02/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Dimeva Distribuidora
de Medicamentos
Ltda

13/10/2020 -
09:39

Luiz Augusto
Varnier - - - - Atestado

CIRENOR

AGIL DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
09:40 Willian Barreto 2020 RECEITA FEDERAL 13/10/2020 13/10/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922651&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922667&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922955&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922702&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922713&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923551&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922759&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922775&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922776&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922788&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922811&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922849&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922857&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922877&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922904&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922908&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922914&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:41

Alexandre Magno
Barea 022163008-09 ESTADO PR 29/06/2020 27/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:43

Alexandre Magno
Barea - PM PINHAIS 22/09/2020 22/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:44

Alexandre Magno
Barea 237-06 PODER JUDICIARIO 14/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:49

Alexandre Magno
Barea 802.389.809-44 - - - CPF

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
09:50

Alexandre Magno
Barea 5131347-0 SESP 09/01/1990 - RG

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando 30883691 SSP PR 16/12/2016 - RG

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando 02566341907 - - - CPF

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando 748

VIGILANCIA
SANITARIA DE PATO
BRANCO PARANA

19/03/2020 14/12/2020

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando -

PREFEITURA
MUNICIPAL DE PATO
BRANCO PARANA

25/09/2020 14/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando 022659733-97 Receita Estadual do

ParanÃ¡ 25/09/2020 14/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando - MINISTÃ‰RIO DA

FAZENDA 25/09/2020 14/12/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando 20.657.155/0001-02

REPÃšBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

25/09/2020 - CNPJ

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando 1.13.774-0 ANVISA E DOU 06/04/2020

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando - - 25/09/2020 - Contrato Social

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando 2020092102045609030203 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 25/09/2020 14/12/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando 24283654/2020 JUSTIÃ‡A DO

TRABALHO 25/09/2020 14/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando 20.657.155/0001-02 MinistÃ©rio da

Economia 25/09/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando - - - - Atestado

CIRENOR

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:05

Allana Torteli
Grando

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:11

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR 09676256000198 SICAF 13/10/2020 30/10/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922931&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922938&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922988&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=922996&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923116&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923117&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923118&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923119&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923120&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923121&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923124&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923125&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923126&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923127&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923128&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923129&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923130&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923198&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:12

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR 09676256000198 ANVISA 01/10/2020 30/10/2020

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:12

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR 09676256000198 ANVISA 01/10/2020 30/10/2020

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:14

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR 0000 Ministério da

Economia 02/10/2020 18/08/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:14

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR - - - - Atestado

CIRENOR

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:14

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR 09676256000198 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DO PARANA 01/10/2020 30/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:15

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR 09676256000198 CAIXA 01/10/2020 30/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:15

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR -

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

01/10/2020 30/10/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:16

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR 09676256000198 RECEITA ESTADUAL

DO PARANÁ 01/10/2020 30/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:16

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR 25351.510400/2014-02 Agência Nacional de

Vigilância Sanitária 14/09/2020 14/09/2025

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:16

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR - PREFEITURA

MUNICIPAL 01/10/2020 30/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:17

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR 25351.510397/2014-41 Agência Nacional de

Vigilância Sanitária 14/09/2020 14/09/2025

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:18

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR - - 01/10/2020 - Contrato Social

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:18

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR 11516420/2020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

20/05/2020 15/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:19

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR 09676256000198 PODER JUDICIARIO 01/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:19

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR 46598880025 - - - CPF

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:19

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR 2020100101281656207394 Caixa Econômica

Federal 06/10/2020 30/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:20

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR 13.961.473-9 SESP/PR 01/10/2020 - RG

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:20

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR - MINISTÉRIO DA

FAZENDA 14/05/2020 10/11/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
10:20

SIRLEI FATIMA
FOLLADOR 09676256000198 MINISTERIO DA

FAZENDA 01/10/2020 - CNPJ

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:22

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR 0015431932

ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA
FAZENDA

02/09/2020 31/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923202&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923207&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923214&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923218&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923221&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923222&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923226&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923231&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923233&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923236&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923244&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923246&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923257&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923258&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923262&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923265&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923268&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923273&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923275&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923289&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:22

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR -

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ERECHIM

28/07/2020 26/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:24

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR e53e736d9f8a51ffd729ce5e53c419fd

ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

13/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:24

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR 94.271.293/0001-95

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

12/06/2020 - CNPJ

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:25

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR - - 12/12/2012 - Contrato Social

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:26

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR 040.592.118-77 433.576.440-53 - - - CPF

Comercial
Candimédica
Medicamentos
Humanos Ltda

13/10/2020 -
10:26

ALDO CANDIOTTO
JUNIOR 15.672.141-7 SSP 22/12/2010 - RG

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
10:28

Jorge Augusto
Belin Soligo 1 an 13/10/2020 13/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

ILG COMERCIAL LTDA
ME

13/10/2020 -
10:35 DANIELI RESNER 01 Fórum Distribuidor de

Pato Branco 05/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
10:41

Alexandre Magno
Barea 0 anvisa 13/10/2020 13/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:44 Erasmo Rigo 73665598000101

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

13/10/2020 13/12/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:46 Erasmo Rigo 73665598000101 ANVISA 12/01/2015 12/01/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:49 Erasmo Rigo -

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

30/06/2020 27/12/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:50 Erasmo Rigo Nº 022455333-31 RECEITA ESTADUAL

PARANA 20/08/2020 18/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:51 Erasmo Rigo -

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CURITIBA

20/08/2020 17/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:52 Erasmo Rigo 73665598000101

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

06/08/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:53 Erasmo Rigo 73665598000101

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

30/03/2020 - CNPJ

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:54 Erasmo Rigo - - 16/01/2019 - Contrato Social

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923303&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923319&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923333&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923341&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923353&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923365&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923445&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923500&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923535&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923565&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923582&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923596&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923611&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923620&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923631&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923641&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:54 Erasmo Rigo 98489321949 - - - CPF

Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

13/10/2020 -
10:55 Erasmo Rigo 6676443-5 SESPPR 26/04/2016 - RG

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
10:55 Licitacao01 000 Ministério da

Economia 07/10/2020 25/10/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
10:56

FABIO EMANUEL
REBONATTO - - - - Atestado

CIRENOR
DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
10:56 Alisson henrqiue 7593410-6 SESP 31/03/2003 - RG

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
10:57 Alisson henrqiue 04082514929 - - - CPF

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
10:57 Alisson henrqiue - - 01/06/2016 - Contrato Social

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
10:58 Alisson henrqiue 25.279.552/0001-01 RECEITA FEDERAL 17/08/2020 - CNPJ

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
10:58 Licitacao01 000 ANVISA 23/05/2005 25/02/2022

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
10:59 Licitacao01 000 ANVISA 28/07/2008 25/02/2022

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
11:00 Licitacao01 - - - - Atestado

CIRENOR

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
11:05 Licitacao01 022750738-35

Sec de Estado da
Fazenda Receita
Estadual Paraná

09/10/2020 08/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
11:01 Alisson henrqiue 25.279.552/0001-01 CARTORIO

DISTRIBUIDOR 01/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
11:02 Licitacao01 14593462/2020 Justiça do trabalho 23/06/2020 19/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
11:02 Alisson henrqiue -

PREFEITURA
MUNICIPAL DE OURO
VERDE DO OESTE - PR

17/08/2020 01/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
11:03 Licitacao01 2020093002184117152123 CAIXA 30/09/2020 29/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
11:03 Alisson henrqiue 022707685-23 SECRETARIA

ESTADUAL 29/06/2020 27/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
11:03 Licitacao01 - Ministério da fazenda 23/07/2020 19/01/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
11:04 Alisson henrqiue - SECRETARIA FEDERAL 25/07/2020 21/01/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
11:04 Alisson henrqiue 25.279.552/0001-01 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 31/08/2020 18/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
11:05 Alisson henrqiue 13919274/2020 JUSTIÇA DO

TRABALHO 17/06/2020 13/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
11:06 Licitacao01 - Prefeitura de Toledo 25/09/2020 24/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923643&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923650&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923656&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923662&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923667&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923671&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923673&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923675&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923688&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923700&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923717&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923798&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923742&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923750&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923760&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923763&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923775&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923777&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923783&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923793&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923801&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923815&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
11:07 Alisson henrqiue 25.279.552/0001-01 ANVISA 10/01/2020 10/12/2020

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
11:07 Licitacao01 000 Comarca de Toledo 29/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
11:08 Alisson henrqiue 25.279.552/0001-01 MINISTERIO DA

ECONIMIA 13/10/2020 13/12/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
11:08 Licitacao01 000

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

06/10/2020 - CNPJ

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
11:09 Licitacao01 - - 03/09/2020 - Contrato Social

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:18

Danielle da costa
fartes granja 2020-05 SICAF 29/09/2020 29/10/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:18

Danielle da costa
fartes granja 2020-05 ANVISA 13/10/2020 13/10/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:18

Danielle da costa
fartes granja 2020-05 ANVISA 13/10/2020 13/10/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:19

Danielle da costa
fartes granja 6977277/2020 trabalho 12/08/2020 07/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:19

Danielle da costa
fartes granja 2020031002500607785279 caixa 30/09/2020 29/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:19

Danielle da costa
fartes granja - união 12/08/2020 08/02/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:19

Danielle da costa
fartes granja 202003 fazenda 02/09/2020 01/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:21

Danielle da costa
fartes granja - fazenda 05/06/2020 05/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:22

Danielle da costa
fartes granja 2020-05 cartório 31/08/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:22

Danielle da costa
fartes granja 73679623000106 CADASTRO NACIONAL

DA PESSOA JURÍDICA 05/08/2020 - CNPJ

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:23

Danielle da costa
fartes granja - - 31/01/2017 - Contrato Social

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:23

Danielle da costa
fartes granja 67198848753 - - - CPF

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:24

Danielle da costa
fartes granja 04.585.200-1 detran 19/07/2018 - RG

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
11:29

Danielle da costa
fartes granja 2020-05 ANVISA 13/10/2020 13/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

S & R Distribuidora
Ltda

13/10/2020 -
11:30 Jéssica - - - - Atestado

CIRENOR

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923839&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923853&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923863&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923866&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=923884&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924009&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924011&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924013&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924015&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924018&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924020&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924026&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924049&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924058&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924065&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924079&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924087&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924093&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924192&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924212&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
11:38

Jorge Augusto
Belin Soligo 2020101102265360019891 CAIXA ECONÔMICA 11/10/2020 09/11/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
11:38

Jorge Augusto
Belin Soligo 32937466915 - - - CPF

A. G. Kienen & Cia.
Ltda.

13/10/2020 -
11:39

Jorge Augusto
Belin Soligo 101679012 SESP-PR 03/09/2004 - RG

DIST. DE
MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME

13/10/2020 -
11:48 Alisson henrqiue 25.279.552/0001-01 ANVISA 05/01/2020 05/12/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
11:48 Rosiana Cunha S/Nº

Secretaria Especial
de
Desburocratização,
Gestão e

06/10/2020 23/04/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Centermedi
Comércio de
Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
11:49

Luiz Eduardo
Razzia Giacomel - - - - Atestado

CIRENOR

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
11:57 Rosiana Cunha Diversos ANVISA 13/10/2020 13/11/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
11:58 Rosiana Cunha 1.13.857-7 ANVISA 19/12/2019 19/12/2020

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
11:59 Rosiana Cunha 1.08.417-1 ANVISA 19/12/2019 19/12/2020

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
12:01 Rosiana Cunha 21471595/2020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

02/09/2020 28/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
12:01 Rosiana Cunha 2020100302135947129007 Caixa Econômica

Feneral 05/10/2020 01/11/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
12:02 Rosiana Cunha - CA7C.6D76.2070.ED45 02/09/2020 01/03/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:10 ELIZABETH 14670314/2020 Poder Judiciário 24/06/2020 20/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
13:11 Rosiana Cunha 022533382-12

Secretaria de Estado
da Fazenda Receita
Estadual d

02/09/2020 31/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
13:12 Rosiana Cunha -

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE C

29/09/2020 26/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
13:13 Rosiana Cunha S/Nº

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL COMARCA DE
CURITIBA

24/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:14 ELIZABETH 2020093003571159834698 Caixa Econômica

Federal 30/09/2020 29/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924304&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924313&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924316&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924424&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924429&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924486&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924491&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924496&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924500&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924502&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924683&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924690&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924695&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924701&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
13:14 Rosiana Cunha 81.706.251/0001-98

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

21/09/2020 - CNPJ

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
13:15 Rosiana Cunha - - 17/12/2019 - Contrato Social

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:15 ELIZABETH -

Secretaria da Receita
Federal do Brasil
Procurador

24/08/2020 20/02/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:17 ELIZABETH 0015514559 RECEITA ESTADUAL 21/09/2020 19/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
13:17 Rosiana Cunha 457.063.879-15 - - - CPF

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
13:18 Rosiana Cunha 3.104.120-1 SESP PR 13/10/2020 - RG

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:19 ELIZABETH -

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

15/09/2020 14/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:20 ELIZABETH 4316860f220a9860d1c82342a92acb15 Poder Judiciário 21/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:22 ELIZABETH 93.305.910/0001-63

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

16/09/2020 - CNPJ

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:25 ELIZABETH - - 01/11/2018 - Contrato Social

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:27 ELIZABETH 183.100.010-53 - - - CPF

PROMEFARMA
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA

13/10/2020 -
13:28 Rosiana Cunha - - - - Atestado

CIRENOR

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:31 ELIZABETH 6007477638 SSP 25/10/2018 - RG

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:37 ELIZABETH 93.305.910/0001-63 MINISTÉRIO DA

ECONOMIA 13/10/2020 11/10/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:50 LUANA BARCELOS E39F.CA26.09E2.11A4 FALÊNCIA OU

CONCORDATA 06/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:39 ELIZABETH - - - - Atestado

CIRENOR

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:41 LUANA BARCELOS 0000 SICAF 13/10/2020 30/04/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:42 LUANA BARCELOS 1.14.120-6 AF MEDICAMENTO

ESPECIAL 22/06/2015 21/01/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:43 LUANA BARCELOS 1.14.117-7 AF MEDICAMENTO 22/06/2015 21/01/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:45 ELIZABETH 81414020030 ANVISA 06/10/2020 24/06/2023

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:47 LUANA BARCELOS - - - - Atestado

CIRENOR

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924715&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924721&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924722&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924737&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924739&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924743&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924748&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924759&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924769&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924804&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924833&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924856&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925114&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924948&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924968&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=924989&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925001&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925062&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:47 LUANA BARCELOS 20461022/2020 CNDT 19/08/2020 14/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:48 LUANA BARCELOS 2020100403133448361730

Certificado de
Regularidadedo FGTS
- CRF

06/10/2020 02/11/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
13:48 Licitacao01 56138482972 - - - CPF

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:49 LUANA BARCELOS - FEDERAL 06/10/2020 04/04/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Fufamed Com e Imp
Medico Hospitalar
Ltda.

13/10/2020 -
13:49 ELIZABETH 8.04.528-7 Diário Oficial da

União 18/04/2011 18/04/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:49 LUANA BARCELOS 0015622638 RECEITA ESTADUAL 13/10/2020 11/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
13:49 Licitacao01 SESP SP 22/12/1986 - RG

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:50 LUANA BARCELOS - MUNICIPAL 05/10/2020 05/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:50 LUANA BARCELOS 46.45-1-01 CNPJ 06/10/2020 - CNPJ

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:51 LUANA BARCELOS - - 14/10/2019 - Contrato Social

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:51 LUANA BARCELOS 612.162.590-20 - - - CPF

Rs Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
13:52 LUANA BARCELOS 3050536501 SJS/RS II 29/11/1990 - RG

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
13:58 Vanessa 0000 0000

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:05 Regina 66868354 SSP/PR 22/10/2014 - RG

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:05 Vanessa 0000 0000

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:06 Vanessa 0000 ANVISA

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:06 Vanessa - - - - Atestado

CIRENOR

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:07 Vanessa 12596454/2020 JUSTIÇA DO

TRABALHO 01/06/2020 27/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:08 Vanessa 2020100402404057194401 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 04/10/2020 02/11/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:08 Regina 54651549934 - - - CPF

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:08 Vanessa -

SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

21/05/2020 17/11/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:08 Regina - - 26/08/2019 - Contrato Social

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925080&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925084&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925090&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925096&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925100&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925104&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925105&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925108&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925117&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925129&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925136&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925166&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925241&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925244&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925252&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925260&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925271&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925278&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925281&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925282&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925289&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:08 Vanessa 0015468432 RECEITA ESTADUAL 11/09/2020 09/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:09 Vanessa -

PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DO SUL

15/09/2020 15/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:09 Regina 12014370000167 RE 24/09/2020 - CNPJ

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:09 Vanessa 173e542b012e1151f27de8536058d5eb PODER JUDICIÁRIO 13/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:10 Vanessa 06106005000180

REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

13/10/2020 - CNPJ

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:10 Vanessa - - 07/12/2016 - Contrato Social

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:10 Vanessa 007.945.350-38 - - - CPF

STOCK MED
PRODUTOS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA

13/10/2020 -
14:11 Vanessa 1065397638 SSP 23/08/2013 - RG

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:11 Regina 1 FORUM DISTRIBUIDOR 28/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:12 CASSIANE 02520829000140 SICAF 06/10/2020 29/07/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:13 CASSIANE DIVERSOS ANVISA 01/01/2020 31/12/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:14 CASSIANE 02520829000140 ANVISA 01/10/2020 31/12/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:14 CASSIANE 02520829000140 ANVISA 01/10/2020 31/12/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:14 CASSIANE - - - - Atestado

CIRENOR

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:14 CASSIANE 02520829000140 JUSTIÇA DO

TRABALHO 01/10/2020 29/03/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Nunesfarma
Distribuidor de
Produtos
Farmacêuticos Ltda.

13/10/2020 -
14:14

Carlos Eduardo
Silva Cabreira - - - - Atestado

CIRENOR

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:15 CASSIANE 02520829000140 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 05/10/2020 01/11/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:15 CASSIANE - Secretaria da Receita

Federal do Brasil 03/08/2020 30/01/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:16 CASSIANE 02520829000140 RECEITA ESTADUAL 01/10/2020 29/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925293&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925299&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925300&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925307&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925315&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925320&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925323&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925326&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925332&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925364&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925370&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925379&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925380&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925384&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925385&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925392&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925398&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925404&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:16 CASSIANE - PREFEITURA BARAO

DE COTEGIPE 01/10/2020 30/03/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:16 CASSIANE 02520829000140 JUNTA COMERCIAL 14/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:17 CASSIANE 02520829000140 Secretaria da Receita

Federal do Brasil 01/10/2020 - CNPJ

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:17 CASSIANE - - 15/09/2020 - Contrato Social

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:17 CASSIANE 65052692072 - - - CPF

Dimaster Comercio
de Produtos
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
14:18 CASSIANE 8051134719 SSP RS25/04/2017 25/04/2017 - RG

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:18 Regina - MUNICIPIO DE PATO

BRANCO 01/09/2020 01/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:20 Regina 022467824-52 receita estadual 24/08/2020 22/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:21 Regina - receita federal 06/07/2020 02/01/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:22 Regina 2020092303074107770290 caixa 23/09/2020 22/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:24 Regina 1186031 ANVISA 23/09/2019 22/10/2025

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Life Center Com. e
Distribuidora de
Medicamentos Ltda

13/10/2020 -
14:24 lifecenter02 - - - - Atestado

CIRENOR

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:26 Regina 1186027 ANVISA 20/05/2019 20/05/2022

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:27 Regina 15128376/2020 justiça do trabalho 01/07/2020 27/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
14:32 Regina 1 sicaf 13/10/2020 13/11/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago - - - Contrato Social

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago - - - CPF

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago - RG

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago -

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago - CNPJ

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925409&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925416&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925422&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925426&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925439&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925449&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925458&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925474&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925484&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925498&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925545&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925553&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925574&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925606&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=925695&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926169&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926170&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926172&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926173&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926174&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926175&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago -

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
14:59 Tiago

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
15:03 Tiago 32364822000148 ANVISA 01/01/2020 31/12/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

TERRA SUL
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
15:03 Tiago 32364822000148 Terra Sul 24/06/2019 31/12/2020

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Tca Farma Comércio
Ltda.

13/10/2020 -
15:04

Danielle da costa
fartes granja - - - - Atestado

CIRENOR

Prati Donaduzzi &
Cia Ltda

13/10/2020 -
15:17 Licitacao01 000 ANVISA 02/10/2020 02/11/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:43 RAFAEL CELLA . . 13/10/2020 13/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:44 RAFAEL CELLA 04372020000144 . 23/06/2020 23/06/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:45 RAFAEL CELLA - - - - Atestado

CIRENOR

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926177&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926178&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926179&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926181&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926240&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926269&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926274&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=926495&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927030&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927044&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927059&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:46 RAFAEL CELLA 04372020000144 tra 20/05/2020 15/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:47 RAFAEL CELLA 04372020000144 . 24/09/2020 22/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:48 RAFAEL CELLA - federal 01/09/2020 28/02/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:49 RAFAEL CELLA . . 24/09/2020 23/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:50 RAFAEL CELLA - . 21/09/2020 31/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:50 RAFAEL CELLA 04372020000144 . 17/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:51 RAFAEL CELLA 04372020000144 . 13/10/2020 - CNPJ

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:52 RAFAEL CELLA - - 14/10/2020 - Contrato Social

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:52 RAFAEL CELLA 04372020000144 - - - CPF

Werbran
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

13/10/2020 -
15:53 RAFAEL CELLA 04372020000144 . 13/10/2020 - RG

Medicamentos de Az
EIRELI

13/10/2020 -
15:58 RAFAEL CELLA 1 ANVISA 13/10/2020 13/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:34

FELIPE CELLA
BASEGGIO 21.515.353/0001-02 ANVISA 13/10/2020 13/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Pharma Log Produtos
Farmaceuticos Ltda

13/10/2020 -
16:32

Alexandre Magno
Barea - - - - Atestado

CIRENOR
Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
16:33 Wilson Valentina - - - - Atestado

CIRENOR

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:34

FELIPE CELLA
BASEGGIO 21.515.353/0001-02 SICAF 09/10/2020 09/10/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Licimed Distribuidora
de Medicamentos,
Correlatos e
Produtos Medicos e
Hospitalares Ltda

13/10/2020 -
16:34 Wilson Valentina NA ANVISA 13/10/2020 13/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927087&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927120&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927145&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927164&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927174&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927185&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927197&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927224&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927250&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=927390&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928209&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928141&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928169&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928199&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:34

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

006/2020 CIRENOR 30/09/2020 27/10/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:35

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

006/2020 CIRENOR 08/10/2020 08/10/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:35

FELIPE CELLA
BASEGGIO 21.515.353/0001-02 ANVISA 13/10/2020 13/10/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:35

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

006/2020 CIRENOR 08/10/2020 08/10/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:35

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

- - - - Atestado
CIRENOR

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:36

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

006/2020 CIRENOR 08/09/2020 06/03/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:36

FELIPE CELLA
BASEGGIO 337/2020

MUNICÍPIO DE
FRANCISCO
BELTRÃO/PR

01/04/2020 01/04/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:36

FELIPE CELLA
BASEGGIO - - - - Atestado

CIRENOR

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:36

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

006/2020 CIRENOR 28/09/2020 27/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:36

FELIPE CELLA
BASEGGIO 23547224/2020

PODER JUDICIARIO-
JUSTIÇA DO
TRABALHO

16/09/2020 14/03/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:37

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

- CIRENOR 29/07/2020 25/01/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:37

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

006/2020 CIRENOR 28/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:38

FELIPE CELLA
BASEGGIO - SECRETARIA DA

RECEITA FEDERAL 16/09/2020 15/03/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

ABC DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:54 Regina 1 anvisa 13/10/2020 20/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:38

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

- - 19/03/2020 - Contrato Social

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:38

FELIPE CELLA
BASEGGIO 022600507-27

SECRETARIA DO
ESTADO FAZENDA -
PR

16/09/2020 14/01/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:38

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

006/2020 - - - CPF

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928205&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928220&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928226&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928227&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928231&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928247&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928250&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928256&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928261&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928269&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928270&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928292&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928298&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929893&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928303&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928308&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928310&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:38 ELISA GOMES 1 sicaf 13/10/2020 13/10/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
16:38

Joyce Kellen
Teixeira de Lima
Lombardi

006/2020 CIRENOR 20/01/2020 - RG

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:38

FELIPE CELLA
BASEGGIO -

MUNICÍPIO DE
FRANCISCO
BELTRÃO/PR

28/08/2020 27/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:39

FELIPE CELLA
BASEGGIO CACA.8326.35EADJB.12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO
PARANA

28/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:39

FELIPE CELLA
BASEGGIO 21.515.353/0001-02 SECRETARIA DA

RECEITA FEDERAL 30/12/2014 - CNPJ

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:39

FELIPE CELLA
BASEGGIO 053211739-58 - - - CPF

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:40

FELIPE CELLA
BASEGGIO 9.114.793-9

SECRETARIA DE
SEGURANÇA
PUBLICA/PR

20/09/2000 - RG

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:40 ELISA GOMES 1 RG/CPF 31/10/2019 - RG

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:40 ELISA GOMES 1 - - - CPF

BASCEL SOLUCOES
LTDA

13/10/2020 -
16:41

FELIPE CELLA
BASEGGIO - - 03/04/2019 - Contrato Social

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:42 ELISA GOMES - - 25/08/2017 - Contrato Social

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:42 ELISA GOMES 1 CNPJ 06/07/2020 - CNPJ

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:42 ELISA GOMES 1 FALENCIA E

CONCORDATA 06/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:43 ELISA GOMES - MUNICIPAL 06/10/2020 04/01/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:43 ELISA GOMES 1 ESTADUAL 06/10/2020 04/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:44 ELISA GOMES - FEDERAL 04/06/2020 01/12/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:44 ELISA GOMES 1 FGTS 08/10/2020 06/11/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:45 ELISA GOMES 1 TRABALHISTA 06/10/2020 03/04/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:46 ELISA GOMES 1 AFE/AE 26/02/2020 25/02/2022

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
16:47 ELISA GOMES 1 SANITARIO 23/03/2020 23/03/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
16:54 Tarciano 3242195 SSPSC 08/12/2015 - RG

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
16:54 Tarciano 01588693970 - - - CPF

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
16:54 Tarciano 00802002000102 Receita da Fazenda 14/09/2020 - CNPJ

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928311&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928317&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928318&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928323&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928334&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928339&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928349&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928355&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928362&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928381&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928399&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928404&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928415&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928435&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928442&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928451&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928460&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928468&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928497&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928517&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928689&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928696&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928706&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


22/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata Parte 5

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte5_126559.html 37/105

Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
16:55 Tarciano 7732090 TJSC 21/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
16:55 Tarciano - PM Rio do Sul 14/09/2020 14/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
16:55 Tarciano 200140111074048 Secretaria do Estado

da Fazenda 14/09/2020 13/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
16:56 Tarciano - Receita da Fazenda 05/09/2020 04/03/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
16:56 Tarciano 2020091901160482317867 caixa 21/09/2020 18/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
16:57 Tarciano 23317904/2020 Justiça do Trabalho

sc 14/09/2020 12/03/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
16:57 Tarciano 1.11240.1 Anvisa 14/10/2020 14/11/2020

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
16:59 Tarciano 1.11243.2 Anvisa 14/10/2020 12/11/2020

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
17:01 Tarciano 00802002000102 Sicaf 14/10/2020 18/10/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

13/10/2020 -
17:05 ELISA GOMES - - - - Atestado

CIRENOR

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
17:16

Antão Cordova
Pereira - - 13/10/2020 - Contrato Social

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:23

Narciso Jose
Ronsani 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13/10/2020 31/10/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:24

Narciso Jose
Ronsani 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13/10/2020 31/10/2020

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:24

Narciso Jose
Ronsani 000 - - - CPF

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:25

Narciso Jose
Ronsani - - 13/10/2020 - Contrato Social

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:25

Narciso Jose
Ronsani 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13/10/2020 - CNPJ

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:25

Narciso Jose
Ronsani 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:25

Narciso Jose
Ronsani - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13/10/2020 31/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928720&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928727&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928740&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928746&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928757&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928775&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928798&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928844&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928874&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=928956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929240&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929390&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929395&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929405&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929421&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929425&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929428&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929432&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:26

Narciso Jose
Ronsani - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13/10/2020 31/10/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:26

Narciso Jose
Ronsani 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13/10/2020 31/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:26

Narciso Jose
Ronsani 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13/10/2020 31/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:26

Narciso Jose
Ronsani 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13/10/2020 31/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:26 Jonas Bay 07.752.236/0001-23 Ministério da

Economia 28/08/2020 28/10/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:27

Narciso Jose
Ronsani 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13/10/2020 31/10/2020

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:27

Narciso Jose
Ronsani 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 31/10/2020 - RG

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:29

Narciso Jose
Ronsani 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13/10/2020 31/10/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA

13/10/2020 -
17:29

Narciso Jose
Ronsani - - - - Atestado

CIRENOR

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:29 Jonas Bay 07.752.236/0001-23 ANVISA 13/10/2020 01/01/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:31 Jonas Bay 07.752.236/0001-23 ANVISA 13/10/2020 13/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:32 Jonas Bay 07.752.236/0001-23 ANVISA 13/10/2020 01/01/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:33 Jonas Bay 19893608/2020 TST 12/08/2020 07/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:34 Jonas Bay 2020100403491366299948 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 04/10/2020 02/11/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:34 Jonas Bay - MINISTÉRIO DA

FAZENDA 01/06/2020 28/11/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:35 Jonas Bay 0015600793 SECRETARIA DA

FAZENDA RS 07/10/2020 05/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:35 Jonas Bay -

SEC. MUN. DE
PLANEJAMENTO E
FINANÇAS

07/08/2020 05/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929442&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929438&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929446&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929448&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929449&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929452&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929455&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929484&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929497&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929501&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929539&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929557&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929572&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929580&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929585&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929593&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929598&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:36 Jonas Bay 0001092519441 TJ RS 06/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:36 Jonas Bay 07.752.236/0001-23 REP. FEDERATIVA DO

BRASIL 24/09/2020 - CNPJ

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:37 Jonas Bay - - 13/10/2020 - Contrato Social

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:37 Jonas Bay 031.237.800-90 - - - CPF

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

13/10/2020 -
17:37 Jonas Bay 4110152107 SSP/DI 03/06/2016 - RG

FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

13/10/2020 -
17:53

FABIO EMANUEL
REBONATTO 1 JUSTIÇA DO

TRABALHO 07/10/2020 04/04/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
17:54 Marina Diuri 6/2020 CIRENOR 13/10/2020 13/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Comercial Cirúrgica
Rioclarense Ltda

13/10/2020 -
17:54 Marina Diuri 6/2020 CIRENOR 01/10/2020 - CNPJ

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
17:55

Regina Nunes
Peixoto Omiya SICAF MINESTERIO DA

ECONOMIA 06/10/2020 13/11/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
17:56

Regina Nunes
Peixoto Omiya 1210732 Agência Nacional de

Vigilância 17/02/2014 17/02/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
17:58

Regina Nunes
Peixoto Omiya 1051679 Agência Nacional de

Vigilância 02/02/2009 02/02/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
17:59

Regina Nunes
Peixoto Omiya 12041587/2020

PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

26/05/2020 21/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
18:00

Regina Nunes
Peixoto Omiya V224751V DIREXEX 05/09/2018 - RG

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
18:00

Regina Nunes
Peixoto Omiya 72977868100 - - - CPF

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
18:01

Regina Nunes
Peixoto Omiya - - 01/09/2012 - Contrato Social

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
18:01

Regina Nunes
Peixoto Omiya 04301884000175

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

02/10/2020 - CNPJ

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
18:03

Regina Nunes
Peixoto Omiya 10453564069269683 ESTADO DE GOIAS 10/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
18:03

Regina Nunes
Peixoto Omiya - MINESTERIO DA

FAZENDA 17/07/2020 13/01/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
18:04

Regina Nunes
Peixoto Omiya 25313643 ESTADO DE GOIAS 21/08/2020 20/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
18:04

Regina Nunes
Peixoto Omiya -

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ANÁPOLIS

09/10/2020 08/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929618&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929625&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929636&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929648&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929890&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929895&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929905&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929930&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929954&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929965&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929974&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=929981&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930007&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930015&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930027&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930035&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

13/10/2020 -
18:08

Regina Nunes
Peixoto Omiya 2020100400472722601104 CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 13/10/2020 02/11/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:09

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN 66.000.787/0001-08

Sistema de
Cadastramento
Unificado de
Fornecedores

08/10/2020 31/12/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:12

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN 10310030082 ANVISA 31/12/2019 31/12/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:13

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN 354890622-325-000009-1-4 Sistema Estadual de

Vigilância Sanitária 09/09/2020 08/08/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:14

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN 21221423/2020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

31/08/2020 26/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:15

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN 2020093001473003976001 CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL 09/10/2020 29/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:15

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN - MINISTÉRIO DA

FAZENDA 30/08/2020 26/02/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:16

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN 26737508 PROCURADORIA

GERAL DO ESTADO 28/09/2020 28/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:17

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN -

PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO
CARLOS

31/08/2020 01/02/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:20

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN 3 772210

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO

21/09/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:21

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN 66.000.787/0001-08

REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

20/09/2020 - CNPJ

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:21

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN - - 17/02/2020 - Contrato Social

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:22

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN 34.720.036-3 SECRETARIA DA

SEGURANÇA PÚBLICA 16/03/2016 - RG

Wama Produtos Para
Laboratório Ltda

13/10/2020 -
18:22

GABRIEL DE MELO
ZANCHIN 339.694.438-06 - - - CPF

Kfmed Distribuidora
de Medicamentos
Ltda EPP

14/10/2020 -
08:04 ELISA GOMES 1 registros 14/10/2020 14/10/2021

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Altermed Material
Medico Hospitalar
Ltda

13/10/2020 -
19:07

Luis Henrique
Duarte da Silva RMS An 13/10/2020 14/12/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930062&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930072&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930081&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930088&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930091&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930097&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930102&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930110&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930118&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930135&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930139&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930141&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930147&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930144&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930272&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
19:26 Hugo Lüdtke 5053073093 SSP 28/09/2020 - RG

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
19:28 Hugo Lüdtke 62109600063 - - - CPF

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
19:29 Hugo Lüdtke - - 25/09/2019 - Contrato Social

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
19:29 Hugo Lüdtke 11318264000104 Cadastro Nacional de

Pessoa Juridica 16/11/2009 - CNPJ

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
19:30 Hugo Lüdtke 15c84fd6fef7766ffab17b31b36565be Poder Judiciario 13/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
19:31 Hugo Lüdtke - Prefeitura Municipal

de Lajeado 13/10/2020 13/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
19:32 Hugo Lüdtke 0015622893 Receita Estadual 13/10/2020 11/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
19:32 Hugo Lüdtke - ministerio da fazenda 13/10/2020 11/04/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
19:33 Hugo Lüdtke 2020092502390262265785 Caixa Economica

Federal 25/09/2020 24/10/2020
Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
19:33 Hugo Lüdtke 26960784/2020 justiça do trabalho 13/10/2020 10/04/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
19:34 Hugo Lüdtke varios anvisa 13/10/2020 31/03/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
20:02 Hugo Lüdtke varios Anvisa 13/10/2020 31/01/2022

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
20:18 Hugo Lüdtke - - - - Atestado

CIRENOR

Wel Distribuidora de
Medicamentos e
Produtos Para A
Saude Ltda

13/10/2020 -
20:29 Hugo Lüdtke nao possui Ministerio da

Economia 13/10/2020 08/04/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:17 Rodrigo Kienen 885010496 DETRAN PR 17/07/2018 - RG

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:17 Rodrigo Kienen 07725468943 - - - CPF

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:18 Rodrigo Kienen - - 04/03/2020 - Contrato Social

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:18 Rodrigo Kienen 29614830000190 RECEITA FEDERAL 28/08/2020 - CNPJ

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:18 Rodrigo Kienen 1 CARTORIO

DISTRIBUIDOR 06/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:19 Rodrigo Kienen - PREFEITURA

MUNICIPAL 15/07/2020 15/10/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930339&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930341&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930342&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930343&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930345&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930346&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930348&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930350&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930351&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930353&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930356&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930498&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930524&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930646&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930649&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930650&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930651&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930653&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


22/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata Parte 5

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte5_126559.html 42/105

Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:20 Rodrigo Kienen 022382494-17 RECEITA ESTADUAL 07/08/2020 05/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:23 Rodrigo Kienen - RECEITA FEDERAL 17/04/2020 14/10/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:23 Rodrigo Kienen 2020092604180817249372 CAIXA 26/09/2020 25/10/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:25 Rodrigo Kienen 26798302/2020 Justica do Trabalho 12/10/2020 09/04/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:26 Rodrigo Kienen - - - - Atestado

CIRENOR

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:27 Rodrigo Kienen 1178953 ANVISA 22/10/2018 01/01/2021

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:28 Rodrigo Kienen 1178967 ANVISA 22/10/2018 01/01/2021

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
21:30 Rodrigo Kienen 01 Ministério da

Economia 13/10/2020 31/12/2020

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Mediton
Farmaceutica Ltda

13/10/2020 -
22:33 Rodrigo Kienen 1 ANVISA 13/10/2020 31/10/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:52 Vanessa Venturini 1.0298. CRISTÁLIA 14/10/2020 31/12/9999

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:46 Vanessa Venturini 44.734.671/0001-51 CRISTÁLIA 13/10/2020 31/05/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:51 Vanessa Venturini 1200659 CRISTÁLIA 11/04/2013 31/12/9999

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:53 Vanessa Venturini 1002981 CRISTÁLIA 26/02/2013 31/12/9999

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:53 Vanessa Venturini - - - - Atestado

CIRENOR

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:54 Vanessa Venturini 27010609/2020 CRISTÁLIA 13/10/2020 10/04/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930655&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930659&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930660&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930664&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930667&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930668&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930673&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=930791&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931152&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931138&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931147&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931160&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931164&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931170&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:55 Vanessa Venturini 2020101000502147318522 CRISTÁLIA 10/10/2020 08/11/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:55 Vanessa Venturini - CRISTÁLIA 21/06/2020 18/12/2020

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:56 Vanessa Venturini 26897776 CRISTÁLIA 13/10/2020 12/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:56 Vanessa Venturini - CRISTÁLIA 28/09/2020 27/11/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:57 Vanessa Venturini 4329573 CRISTÁLIA 13/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:57 Vanessa Venturini 44.734.671/0001-51 CRISTÁLIA 13/10/2020 - CNPJ

Cristália Produtos
Químicos
Farmacêuticos Ltda.

14/10/2020 -
07:59 Vanessa Venturini 18.329.899-8 CRISTÁLIA 25/06/2009 - RG

Medilar Imp. Distr.
de Produtos Med.
Hosp. S/A.

14/10/2020 -
08:17 Daniele Overbeck - - - - Atestado

CIRENOR

Aurobindo Pharma
Indústria
Farmacêutica Ltda

14/10/2020 -
08:20

Regina Nunes
Peixoto Omiya 1516700 Agência Nacional de

Vigilância 19/09/2005

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:33 Jhonatan Boni 1232813 ANVISA 28/01/2013 14/12/2020

Autorização
Especial de
Funcionamento,
para
medicamentos
da Portaria nº
344/98

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:33 Jhonatan Boni 1088740 ANVISA 13/07/2011 14/12/2020

Autorização de
Funcionamento
de Empresa,
expedida pela
Vigilância
Sanitária –
ANVISA/MS

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:35 Jhonatan Boni 21328753/2020 PODER JUDICIARIO 01/09/2020 27/02/2021

Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:35 Jhonatan Boni 2020100404225386639463 CAIXA 05/10/2020 02/11/2020

Certificado de
Regularidade
junto ao FGTS

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:36 Jhonatan Boni - RECEITA FEDERAL 08/10/2020 06/04/2021

Certidão
Negativa de
Dívida Ativa da
União

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:36 Jhonatan Boni 0015607420 SEC DA FAZENDA DO

RS 08/10/2020 06/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Estaduais

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:37 Jhonatan Boni - SEC MUN DA FAZENDA

DE ERECHIM 01/10/2020 30/12/2020

Certidão
Negativa de
Débitos
Municipais

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:38 Jhonatan Boni 02260414dac35bcf4c6e024f7a151fc4 PODER JUDICIARIO RS 08/10/2020 -

Certidão
Negativa de
Falência ou
Concordata

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:38 Jhonatan Boni 12889035000102 RECEITA FEDERAL 07/10/2020 - CNPJ

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:39 Jhonatan Boni - - 02/10/2020 - Contrato Social

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931178&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931183&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931185&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931187&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931198&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931398&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931456&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931621&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931629&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931655&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931662&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931677&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931695&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931708&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931714&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931731&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931735&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:40 Jhonatan Boni 00442105070 - - - CPF

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:40 Jhonatan Boni 1089436834 IGP RS 05/11/2019 - RG

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:42 Jhonatan Boni 1f755bffa6ed9b9f27ce7dc28a0f8799 MINISTERIO DA

ECONOMIA - SICAF 05/10/2020 26/01/2021

Certificado de
Registro
Cadastral junto
ao SICAF

Inovamed Comercio
de Medicamentos
Ltda

14/10/2020 -
08:44 Jhonatan Boni 1438101310038 ANVISA 13/10/2020 15/12/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

S & R Distribuidora
Ltda

14/10/2020 -
08:45 Jéssica 01

AGÊNCIA NACIONAL
DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

14/10/2020 14/12/2020

Comprovação
de Registro
do(s) Produto(s)
ou Certificados
de Isenção
correspondente,
emitido pela
Agência
Nacional de
Vigilância
Sanitária –
ANVISA

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

16/10/2020 - 14:34:26 AGIL DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 Item 0006 - 103276 ACETATO DE NORETISTERONA 1MG+ESTRADIOL 2MG - COMPRIMIDO

Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:37:13 RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA 31.905.076/0001-90 Item 0060 - 102549 AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5MG/5ML

FRASCO 100ML
Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:43:07

Licimed Distribuidora de
Medicamentos,
Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares
Ltda

04.071.245/0001-60 Item 0065 - 103287 AMOXACILINA 1000MG+CLAVULANATO 200MG AMPOLA EV

Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:44:11 Rs Produtos Hospitalares
Ltda 06.294.126/0001-00 Item 0074 - 103260 APIXABANA 5 MG - COMPRIMIDO - embalagem com no maximo 20

unidades
Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.
16/10/2020 - 14:45:31 ILG COMERCIAL LTDA ME 20.657.155/0001-02 Item 0166 - 103171 CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOL INJ + DILUENTE IM - AMPOLA
Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:47:49 DIST. DE MEDICAMENTOS
BACKES EIRELI ME 25.279.552/0001-01 Item 0215 - 103313 CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA+MALEATO DE TIMOLOL 2,0%+0,5% -

SOL. OFTALMICA ESTERIL - FRASCO
Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:49:18 FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA 28.093.678/0001-85

Item 0250 - 101198 DEXAMETASONA 4 MG/ML+CIANOCOBALAMINA 5000 MCG/2
ML+PIRIDOXINA 100 MG/2 ML+TIAMINA 100 MG/2 ML SOL INJ. - AMPOLA DE 3 ML -
AMPOLA

Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.
16/10/2020 - 14:50:31 A. G. Kienen & Cia. Ltda. 82.225.947/0001-65 Item 0264 - 100046 DICLOFENACO DE SODIO 50 MG - COMPRIMIDO
Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:51:30

Licimed Distribuidora de
Medicamentos,
Correlatos e Produtos
Medicos e Hospitalares
Ltda

04.071.245/0001-60 Item 0381 - 100534 HEPARINA 5.000UI/ML AMPOLA 5ML

Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:52:55
Comércio de
Medicamentos
Yumifarma Ltda

73.665.598/0001-01 Item 0460 - 103246 LUTEINA 10MG + ZEAXANTINA 2MG + VIT. C + VIT. E + ZINCO +
COBRE - CÃ�PSULAS

Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.
16/10/2020 - 14:54:06 S & R Distribuidora Ltda 04.889.315/0001-92 Item 0477 - 100160 METIMAZOL 5 MG - COMP.
Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:54:57 Medicamentos de Az
EIRELI 09.676.256/0001-98 Item 0548 - 101011 PAROXETINA 20 MG - COMPR.

Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:55:56
TOP NORTE COMERCIO
DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR EIRELI - ME

22.862.531/0001-26 Item 0583 - 102567 PROTETOR SOLAR FPS 30 120 ML - FRASCO

Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

16/10/2020 - 14:57:32 FF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA 28.093.678/0001-85 Item 0638 - 101599 SULPIRIDA 200 MG - COMP.

Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.
16/10/2020 - 14:59:49 S & R Distribuidora Ltda 04.889.315/0001-92 Item 0666 - 101173 TRIANCINOLONA 1MG POMADA 10G
Desclassificação: O licitante solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931747&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931750&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931777&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931810&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=931821&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Data Fornecedor CNPJ Detalhe

16/10/2020 - 15:20:27 Inovamed Comercio de
Medicamentos Ltda 12.889.035/0001-02 Abrangendo todo o processo

O licitante foi desabilitado em função da não apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4 Documentação Pertinente a Qualificação Técnica.

16/10/2020 - 15:22:03 Medilar Imp. Distr. de
Produtos Med. Hosp. S/A. 07.752.236/0001-23 Abrangendo todo o processo

O licitante foi desabilitado em função da não apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4 Documentação Pertinente a Qualificação Técnica.

21/10/2020 - 09:07:12 Rs Produtos Hospitalares
Ltda 06.294.126/0001-00 Item 0075 - 101740 ARIPIPRAZOL 15 MG - COMPRIMIDOS

Desclassificação: O Fornecedor solicitou desclassificação por ter cotado o item erroneamente.

21/10/2020 - 10:59:33 RG2S DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA 31.905.076/0001-90 Item 0086 - 100584 AZITROMICINA 500 MG - BLISTER COM ATÃ‰ 3 COMPRIM.

Desclassificação: O Fornecedor solicitou desistência por ter cotado o item erroneamente.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
21/10/2020 - 17:30 22/10/2020 - 08:00 23/10/2020 - 08:00

0002 - 103127 ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE PEDIATRICO 120ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:03:13

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0003 - 101605 ACECLOFENACO 100 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:03:30

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0004 - 103304 ACETATO DE CIPROTERONA 2MG+ETILESTRADIOL 0,035MG COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:03:35

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0007 - 102742 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE ADULTO 120ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:03:40

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:03:53

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0008 - 102743 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE PEDIATRICO 120ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:03:59

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0010 - 100099 ACICLOVIR 200 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:04:05

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0011 - 102714 ACICLOVIR 400 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:42:54

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido
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0012 - 102715 ACICLOVIR 50MG/G BISNAGA 10 GR
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:04:17

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0019 - 100086 ACIDO FOLICO 5 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:04:24

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0021 - 103309 - ACIDO TRANEXEMICO 250 MG - Comprimido
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:43:04

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0022 - 100473 ACIDO VALPROICO 250MG - CAPS.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:04:35

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0023 - 102501 ACIDO VALPROICO 300 MG - COMP. REV.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:04:43

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0024 - 100570 ACIDO VALPROICO 500MG - COMPR. REV.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:04:56

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0026 - 100579 ACIDO VALPROICO-XAROPE-250 MG/5 ML - C/ 100 ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:05:01

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0031 - 100899 AGUA DESTILADA 10 ML - AMPOLA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:05:17

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0034 - 100887 ALBENDAZOL 400 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:05:38

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0035 - 100625 ALBENDAZOL 4% FRASCO 10ML
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:05:45

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0037 - 101940 ALENDRONATO SODICO 70 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:05:58

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0039 - 100102 ALOPURINOL 100 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:06:14

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0040 - 101632 ALOPURINOL 300 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:06:29

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0044 - 102384 ALPRAZOLAN 1 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:06:36

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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0045 - 102113 AMANTADINA 100 MG - COMP.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:07:00

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0054 - 100009 AMIODARONA CLOR 200 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:07:08

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0061 - 100580 AMOXICILINA 500 MG - CAPSULAS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:07:22

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0062 - 102066 AMOXACILINA 400MG+CLAVULANATO 57MG/5ML FRASCO 70ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:07:28

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0063 - 100104 AMOXICILINA 500MG + AC.CLAVULANICO 125MG - CAIXA COM 21 CAPSULAS.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:07:41

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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0064 - 103111 AMOXICILINA 875MG + AC.CLAVULANICO 125MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:07:46

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0066 - 100818 AMOXICILINA SUSPENS. ORAL 250MG/5 ML - 150 ML - FRSCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:07:53

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:07:57

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:07:57

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0067 - 100550 AMOXICILINA SUSPENS. ORAL 250MG/5 ML - FRSC C/ 60 ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:08:28

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0068 - 100582 AMPICILINA 500 MG - CAPSULAS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:08:34

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0071 - 101934 ANLODIPINO 10 MG. - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:43:14

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:08:48

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0072 - 100626 ANLODIPINO 5 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:43:20

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:08:53

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0075 - 101740 ARIPIPRAZOL 15 MG - COMPRIMIDOS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:43:25

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:09:10

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0076 - 100014 ATENOLOL 100 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:09:16

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0077 - 100647 ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:09:22

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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0081 - 100192 ATORVASTATINA CALCICA 20 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:09:27

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:09:40

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0082 - 102386 ATORVASTATINA CALCICA 40 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:09:45

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0083 - 101556 ATORVASTATINA CALCICA 10 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:43:33

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:09:50

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0086 - 100584 AZITROMICINA 500 MG - BLISTER COM ATÃ‰ 3 COMPRIM.
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:43:41

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0088 - 100107 AZITROMICINA 600MG SUSP 200MG/5ML FRASCO 15ML, com diluente.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:09:56

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0102 - 101928 BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:10:10

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0103 - 101946 BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:10:16

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0104 - 101945 BETAISTINA, DICLORIDRATO 8 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:10:21

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0106 - 101554 BETAMETASONA 0,25MG +DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML FRASCO 120ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:37:47

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0107 - 102408 BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG AMPOLA 1ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:10:50

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0110 - 100109 BIMATOPROSTA SOL. OFT. 0,3 MG/ML - 3ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:43:50

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0111 - 100019 BIPERIDENO 2 MG - COMP.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:10:55

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0116 - 100112 BROMOPRIDA 10 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:11:00

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:11:09

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0118 - 101262 BROMOPRIDA INJ. 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML - AMPOLA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:44:02

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0121 - 100212 BUDESONIDA - 64 MCG SUSP. SPRAY NASAL FCO. C/ 120 DOSES - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:11:18

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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0124 - 100210 BUDESONIDA 32 MCG - SPRAY NASAL FCO. C/ 120 DOSES - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:12:17

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0128 - 103274 CALCIFEROL 200UI/GTS - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:12:22

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0130 - 100218 CALCITRIOL 0,25 MCG - COMPRI.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:44:23

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0134 - 100023 CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:13:19

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0141 - 101172 CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO 50MG/ML FR 100ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:13:25

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0142 - 101355 CARBOCISTEINA XAROPE INFANTIL 20MG/ML FR 100ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:13:31

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0145 - 102448 CARBONATO DE CALCIO 500MG+CALECALCIFEROL 400UI COMP EM BLISTER
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:44:42

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0148 - 102979 CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) - COMPRIM. EM BLISTER
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:13:43

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0150 - 100476 CARBONATO DE CALCIO 500 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:44:50

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:44:57

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:13:48

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0164 - 101758 CEFTRIAXONA SODICA 1 G - SOL. INJET EV - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:13:59

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0166 - 103171 CEFTRIAXONA SODICA 1G PO PARA SOL INJ + DILUENTE IM - AMPOLA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:14:05

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0167 - 102409 CEFTRIAXONA SODICA 500 MG - IM/EV - AMPOLA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:14:10

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0169 - 100822 CELECOXIBE 200 MG - CAPSULA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:14:16

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0171 - 100545 CETOCONAZOL 200 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:14:28

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0172 - 102139 CETOCONAZOL XAMPU FCO. C/ 100 ML C/ 20 MG/G - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:14:34

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:14:40

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0174 - 103284 CETOCONAZOL 20MG+DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,64MG+ NEOMICINA 2,5 MG BISNAGA 30G CREME
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:14:45

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0176 - 100477 CETOPROFENO 50 MG/ML I.M. - 2 ML - FRASCO AMPOLA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:14:52

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0177 - 101901 CETOPROFENO 100 MG - E.V. - AMP. COM DILUENTE - FRASCO AMPOLA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:15:10

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0178 - 101587 CICLOBENZAPRINA (CLORIDRATO) - 10 MG - COMPRIMIDOS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:15:15

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0180 - 101550 CILOSTAZOL 100 MG - COMPR.
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:15:20

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0182 - 100029 CIMETIDINA 200 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:49:13

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0185 - 100228 CIPROFIBRATO 100 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:15:30

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0186 - 100230 CIPROFLOXACINO 500 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:15:36

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0188 - 101768 CIPROFLOXACINO INJETAVEL 2MG/ML - FRSC. 100 ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:15:42

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0189 - 101271 CITALOPRAM 20 MG - CPS.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:15:57

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0190 - 101956 CITRATO DE POTASSIO 10 MEQ - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:16:06

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0191 - 100120 CLARITROMICINA 500 MG - COMP.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:16:12

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0194 - 101000 CLOMIPRAMINA CLOR 25 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:16:22

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0195 - 101923 CLOMIPRAMINA CLOR 75 MG - COMPR.
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:17:06

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0196 - 100122 CLONAZEPAM 0,5 MG - COMP.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:17:12

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0197 - 100123 CLONAZEPAM 2 MG - COMP.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:17:17

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0199 - 100124 CLONAZEPAM 2,5MG/ML FRASCO 20ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:17:22

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0203 - 100125 CLOPIDOGREL 75 MG - COMP.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:17:30

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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0218 - 102775 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:17:38

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:17:47

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0220 - 100480 CLORPROMAZINA 100 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:18:02

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0221 - 100622 CLORPROMAZINA 25 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:18:12

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0232 - 100589 CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG COMP
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:18:20

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0233 - 103197 COLAGENASE 0,6 U/GR POMADA - BISNAGA 30 GR
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:18:25

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0234 - 100499 COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:18:42

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0235 - 100126 COLCHICINA 0,5MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:18:47

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0236 - 103336 COLECALCIFEROL (D3) 50.000 UI - em blister de 04, 08 ou 10 CAPSULAS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:18:52

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0237 - 102423 COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) GTS. -FRASCO 10 ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:18:58

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0238 - 103255 COLECALCIFEROL 7000 UI - em blister de 04, 08 ou 10 CAPSULAS
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:19:39

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0240 - 100587 COMPLEXO B - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:49:27

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0244 - 103113 DESLORATADINA FRASCO 60 ML - 0,5MG/ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:19:45

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0248 - 100035 DEXAMETASONA CREME 0,1 % -TUBO C/ 10 GR. - TUBO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:19:50

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0253 - 100591 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - COMPR..
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:19:56

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0254 - 100592 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML SUSP ORAL 100ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:20:00

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0257 - 100607 DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:20:06

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0258 - 100036 DIAZEPAM 10 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:20:22

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0261 - 102136 DICLOFENACO DIETILAMINIO 10MG/G BISNAGA 60G
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:49:38

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0263 - 100045 DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:49:47

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0264 - 100046 DICLOFENACO DE SODIO 50 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:20:27

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0266 - 100556 DICLOFENACO SODICO INJET. - 75 MG/ 3 ML - AMPOLA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:20:31

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0267 - 100047 DIGOXINA 0,25 MG - COMPR.
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:20:36

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0275 - 102156 DIOSMINA 450MG + HESPIRIDINA 50MG COMP REVEST.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:20:45

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0276 - 100603 DIPIRONA 500 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:20:49

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:20:59

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0278 - 101252 DIPIRONA SODICA 500MG/ML FRASCO 10ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:21:05

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0279 - 100519 DIPIRONA SODICA 500MG/ML FRASCO 20ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:21:14

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0281 - 102310 DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:49:56

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:21:19

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0282 - 101269 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:21:25

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0283 - 103116 DIVALPROATO DE SODIO ER 500MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:21:49

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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0284 - 101590 DOMPERIDONA 10 MG - COMPRIMIDOS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:21:54

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0285 - 102116 DOMPERIDONA SUSP. ORAL 1 MG/ML - 100 ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:21:58

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0286 - 100243 DONEPEZILA 10MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:22:03

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0288 - 100484 DOXAZOSINA (MESILATO) 4 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:22:07

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0289 - 100134 DOXAZOSINA (MESILATO) 2 MG - COMP.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:22:18

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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0290 - 100517 DOXICICLINA - CLORIDRATO 100 MG - COMPRIMIDOS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:50:05

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0291 - 103285 DROPROPIZINA 3MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 120ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:22:27

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0296 - 100486 ENALAPRIL 10 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:50:43

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0297 - 100485 ENALAPRIL 20 MG (SULCADO) - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:50:49

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0302 - 101954 ESCITALOPRAM 10 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:22:34

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0304 - 103219 ESCITALOPRAM 20 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:22:40

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0305 - 103349 ESCITALOPRAM 20 MG/ML - 15 ML - GOTAS - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:22:55

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0310 - 103190 ESCOPOLAMINA 250MG + DIPIRONA 10MG COMP REVESTIDO - COMP
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:23:05

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0312 - 102484 ESOMEPRAZOL 20 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:23:10

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0316 - 100546 ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPR
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:23:14

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0326 - 100050 FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:23:25

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0332 - 100257 FENOFIBRATO 200MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:23:31

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0337 - 100775 FITOMENADIONA 10 MG/ ML AMPOLA DE 1 ML - AMPOLA
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:50:59

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0338 - 100140 FLUCONAZOL 150 MG - DOSE UNITARIA (01 COMP POR BLISTER) CAPSULA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:51:12

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0347 - 103312 - FOSFOMICINA TROMETOMOL 5,631G - ( 02 SACHES) - UNIDADE
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:23:47

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0349 - 100491 FUROSEMIDA 10 MG/ ML - 2 ML - AMPOLA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:51:20

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0350 - 100052 FUROSEMIDA 40 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:23:51

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0351 - 100280 GABAPENTINA 300 MG - CAPS.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:24:06

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0352 - 100281 GABAPENTINA 400 MG - CAPS.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:51:29

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0355 - 103189 GINKGO BILOBA 120MG COMP
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:24:11

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0356 - 101005 GINKGO-BILOBA 80 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:51:38

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:24:15

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0357 - 100053 GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:24:25

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0365 - 101540 GLICOSAMINA (SULFATO) 500MG + CONDROITINA (SULFATO) 400MG CAPS.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:24:30

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0369 - 101015 GLIMEPIRIDA 2 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:24:34

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0370 - 101690 GLIMEPIRIDA 4 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:51:47

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:24:39

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0373 - 100088 HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:25:00

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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0374 - 101691 HALOPERIDOL 5MG/ML INJET. AMPOLA 1ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:25:08

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0376 - 103159 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML INJ 1ML - AMPOLA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:25:21

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0379 - 103102 HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG - COMPRIMIDOS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:25:27

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0385 - 100054 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:52:00

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0390 - 100287 HIDROXICLOROQUINA 400MG(SULFATO) - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:25:32

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0397 - 100895 HIDROXIZINE 2MG/ML FRASCO 120ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:25:37

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0399 - 100498 IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:25:45

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0400 - 100057 IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:25:49

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0402 - 101377 IBUPROFENO 50MG/ML FRASCO 30ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:25:53

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0403 - 100497 IMIPRAMINA 25 MG - COMP
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:25:58

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0406 - 101644 INDAPAMIDA 1.5 MG - DRAGEAS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:26:02

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0412 - 103347 IRBESARTANA 150MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:26:07

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0414 - 100651 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:52:08

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0415 - 100652 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:52:16

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0417 - 100152 ITRACONAZOL 100 MG - CAPSULA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:26:16

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0421 - 100154 LACTULOSE 667MG/ML FRASCO 120ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:26:20

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0422 - 100318 LAMOTRIGINA 100 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:26:27

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0427 - 102955 LEVANLODIPINO - BESILATO 2,5 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:26:33

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0432 - 100327 LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMP
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:26:40

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0434 - 101580 LEVOFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDOS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:26:45

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0435 - 101914 LEVOMEPROMAZINA ( MALEATO) SOL. ORAL 4% - 20 ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:26:50

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0436 - 100609 LEVOMEPROMAZINA 100 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:26:54

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:27:05

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0437 - 100569 LEVOMEPROMAZINA 25 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:26:58

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:27:10

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0439 - 100328 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:52:33

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:27:15

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0440 - 100329 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:27:22

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0441 - 100330 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:27:31

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0442 - 103175 LEVOTIROXINA SODICA 112MCG - COMPR
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:27:36

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0443 - 101851 LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG - COMPRIMIDOS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:52:43

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:27:42

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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0444 - 100331 LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:27:51

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0445 - 100896 LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:52:50

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:27:55

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0446 - 103174 LEVOTIROXINA SODICA 88MCG - COMPR
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:27:59

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0454 - 100912 LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento



22/10/2020 Portal de Compras Públicas | Ata Parte 5

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AtaTotalParte5_126559.html 89/105

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:28:03

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0455 - 101190 LORATADINA XAROPE 1 MG/ML - C/ 100 ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:28:14

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:28:20

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0468 - 101947 MELOXICAM 15 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:28:25

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:28:32

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0472 - 100091 METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:53:02

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0478 - 100064 METOCLOPRAMIDA 10 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:28:42

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0486 - 100066 METRONIDAZOL 250 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:42:02

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0490 - 101235 METRONIDAZOL 100MG/G CR VAGINAL 50G COM APLICADOR
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:28:49

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0492 - 103149 MICONAZOL NITRATO 2% CREME DERMATOLOGICO 28G - BISNAGA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:53:11

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:28:54

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0493 - 100610 MICONAZOL- CREME VAGINAL C/ 80 GR - 20 MG/ GR - TUBO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:29:01

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0502 - 102488 NEBIVOLOL 5 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:29:06

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0503 - 100502 NEOMICINA +BACITRACINA 5MG/G + 250UI/G TB 10G
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:29:10

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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0504 - 100505 NIFEDIPINO 20 MG - Comprimido
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:29:14

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0506 - 101008 NIMESULIDA 100 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:29:21

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0507 - 101149 NIMESULIDA 50MG/ML FRASCO 15ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:53:42

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:29:26

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0508 - 103118 NIMODIPINO 30MG COMPR
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:29:31

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0509 - 100568 NISTATINA 100.000 SUSP ORAL FRASCO 50 ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:29:36

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:29:44

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0510 - 102769 NISTATINA 100.000 UI/G + OXIDO DE ZINCO 200 MG/G - POMADA 6O GR. - BISNAGA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:29:49

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:29:54

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0511 - 100567 NISTATINA 25.000 UI/G - CREME VAGINAL TUBO C/ 60 GR + APLICADOR - TUBO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:30:00

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0518 - 100516 NORTRIPTILINA 10 MG - CAPSULAS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:53:52

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0522 - 102379 OLANZAPINA 2,5 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:53:59

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0523 - 100359 OLANZAPINA 5MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:30:10

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0524 - 100360 OLANZAPINA 10 MG - COMP.
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:54:05

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:30:14

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0529 - 100165 OMEPRAZOL 20 MG - CAPSULA BLISTER COM 07 ou 14
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:30:18

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0530 - 102195 OMEPRAZOL 40MG/ML PO LIOF. + DILUENTE AMPOLA 10ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:30:22

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0534 - 101628 ONDANSETRONA SOL. INJET 4 MG/2 ML - AMPOLA
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:30:26

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:30:34

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0538 - 103346 OXIBUTININA 5 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:30:38

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0541 - 101596 PANTOPRAZOL 40 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:30:51

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0542 - 102977 PANTOPRAZOL 20 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:30:56

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0543 - 100071 PARACETAMOL 500 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:31:01

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0554 - 100508 PERMETRINA 1 % LOCAO - C/ 60 ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:31:06

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0555 - 102070 PERMETRINA 5 % - LOCAO C/ 60 ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:54:16

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:31:13

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0559 - 100170 PIRIDOSTIGMINA 60 MG - COMP.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:54:24

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

0562 - 101584 PLANTAGO OVATA - ENVELOPE
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:31:18

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0568 - 100509 PREDNISOLONA (FOSFATO) 3 MG /ML- FRASCO C/ 100 ML - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:31:22

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0570 - 101246 PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO 60ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:31:26

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0571 - 100072 PREDNISONA 20 MG - blister com atÃ© 10 comprimidos
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:31:34

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0573 - 102378 PREGABALINA 75 MG - CAPS.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:31:40

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0574 - 102544 PREGABALINA 150 MG - CAPS.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:31:44

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0575 - 103119 PRIMIDONA 250MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:31:51

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0577 - 100074 PROMETAZINA 25 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:31:56

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0578 - 102236 PROPAFENONA 300 MG - COMPR.
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:54:44

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:32:01

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0581 - 100075 PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:32:09

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0584 - 100374 QUETIAPINA 100 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:32:14

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0585 - 100373 QUETIAPINA 25 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:32:19

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0599 - 103121 RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:32:42

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0610 - 102373 SECNIDAZOL 1000 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:32:24

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0611 - 100174 SERTRALINA 50 MG - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:32:55

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0612 - 101685 SIMETICONA 40 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:33:00

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0614 - 100400 SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO
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Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:33:05

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0615 - 100401 SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:33:09

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0619 - 103168 SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% (CLORETO DE SODIO) 100 ML - FRASCO SISTEMA FECHADO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:33:14

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0622 - 101652 SORO FISIOLOGICO 0,9 % - 1000 ML - FRASCO SISTEMA FECHADO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:33:39

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0624 - 103342 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML - SISTEMA FECHADO - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:33:44

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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0625 - 103343 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML - SISTEMA FECHADO - FRASCO
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:33:49

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0629 - 100576 SULFADIAZIDA DE PRATA 10MG/G BISNAGA 30G
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:33:53

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0630 - 100080 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG COMP
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:34:06

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0636 - 100596 SULFATO FERROSO 40 MG FE ++ (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO) - COMPRIM.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:34:15

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0642 - 101594 TANSULOSINA 0,4 MG - CAPSULAS
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

12.889.035/0001-02 16/10/2020 - 16:54:54

A Inovamed vem manifestar interesse de interpor recurso contra sua
inabilitação (desabilitação), posto que o documento exigido no item IV da
cláusula 11.3.4 do edital é ilegal, haja vista que não se enquadra nas
exigências legais do Art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que deve ser interpretado
de forma restrita, mormente pelo fato de tal exigência, além de não
constar em lei especial, nos termos do Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º
8.666/93, viola a isonomia entre os participantes, pois exige comprovação
de aptidão em local especifico, isto é, junto a esse consórcio, o que é
vedado (Art. 30, `PAR`5º, da Lei n.º 8.666/93) sem olvidar que, na espécie,
acaba por violar o princípio da obtenção da melhor proposta, haja vista que
a recorrente venceu 43 itens, apresentando a melhor proposta financeira.
Contudo, por excesso de formalismo e, ainda, em decorrência de exigência
ilegal de requisito de habilitação, que não faz parte do rol do Art. 30 da Lei
n.º 8.666/93, este consórcio está causando prejuízo ao erário públicos dos
municípios consorciados, porquanto pretere a melhor proposta financeira,
de empresa que comprovou sua qualificação técnica, em decorrência de
documento que sequer poderia e deve ser exigido no certame, com o que o
Sr. pregoeiro transita por caminho de evidente ilegalidade, razão pela qual
requer seja admitido o presente recurso, a fim de que a licitante apresente
suas razões recursais, para que a decisão de inabilitação seja revista, a fim
de restabelecer a legalidade, com a habilitação da recorrente, sob pena de
consolidação da ilegalidade, não só administrativa, mas também de
improbidade administrativa e criminal, posto que causa dano ao erário.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:34:22

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0644 - 102733 TEOFILINA 200 MG - COMPR.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:34:31

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:34:37

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0646 - 102150 TIAMAZOL 5 MG - COMP.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:34:44

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0663 - 101017 TRAZODONA 50 MG - COMP. REV.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:34:51

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0664 - 102405 TRAZODONA 100 MG - COMP. REV.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:34:59

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido

0665 - 102557 TRAZODONA 150 MG - COMPR. REVEST. DE LIBERACAO CONTROLADA - COMPR. REVEST
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.752.236/0001-23 16/10/2020 - 18:35:04

Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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Motivo da inabilitação: O licitante foi desabilitado em função da não
apresentação do documento exigido pelo edital em seu item 11.3.4
Documentação Pertinente a Qualificação Técnica. Declaramos intenção de
recurso uma vez que o documento anexado no processo está de acordo com
o solicitado em edital, como pode ser observado nos documentos juntados
pela empresa. Ademais, é completamente ilegal a exigência de atestado. A
lei de licitações (8.666/93) determina, no Art. 30, `PAR`5º, que somente as
exigências que constarem neste dispositivo poderão ser exigidas em edital.
Por fim, ressaltamos que a lei de licitações é norteada pelos princípios da
impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa, legalidade, moralidade
e isonomia. Todos estes princípios foram infringidos somente com essa
decisão. Pedimos que seja comunicado o início do prazo para envio das
razões para o e-mail cneumann@medlive.com.br.

Deferido
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